Penzión „JORDAN“
Poloha: Odporúčame Vám turistickú obec Ravda, ktorá je prímorská dedinka
s vynikajúcou polohou ležiaca 25 km severne od Burgasu. Výnimočnosť jej
polohy je daná tým, že sa nachádza len 2 km od starobylého mestečka
Nesebar a 5km od známeho letoviska Slnečné pobrežie. Disponuje dvoma
menšími piesočnatými plážami s pozvoľným vstupom do mora. S mestom
Nesebar
je
Ravda
spojená
pravidelnou autobusovou dopravou
každých 10 minút. V Ravde sa
nachádzajú reštaurácie a taverny.
Ponúkajúce rôzne druhy jedál
a rybacích špecialít za výhodné ceny, trh s ovocím a
zeleninou, bary, diskotéky. Blízkosť Nesebaru a Slnečného
pobrežia a zároveň príjemná atmosféra tohto malého
letoviska robia z Ravdy útulne miesto na strávenie dovolenky.
Penzión: Novovybudovaný penzión bol dokončený v roku 2008, kedy privítal aj prvých svojich turistov je
len 10m od pláže. Nachádza sa cca 700m od centra Ravdy a
cca 2 km od centra novej časti
Nesebaru a 4 km od Slnečného
pobrežia. V blízkosti penziónu sa
nachádza aj zastávka pre odchod
turistického vlaku a autobusu do
Nesebaru. Penzión umožňuje veľkú
variabilitu ubytovania. Disponuje
apartmánmi, studiami, dvoj a troj
hviezdičkovými izbami. Izby sú
upratované každý deň s výmenou prádla po štyroch dňoch. V penzióne je
k dispozícii žehlička, so žehliacou doskou a možnosť pripojenia na internetovú
sieť WiFi v každej izbe.
Apartmán: 4-lôžková izba s balkónom a
výhľadom na more, ktorá svojou rozlohou
pripomína jednoizbový byt s rozlohou viac ako
60m2. V spálni je dvojlôžková manželská
posteľ, komoda, skriňa na šaty. Ďalšia izba je
obývačka spojená s kuchyňou. V obývačke je
sedacia súprava, ktorá sa dá upraviť na dvojlôžkovú posteľ, televízor so
satelitom, kreslá, konferenčný stolík a vlastná klimatizácia. V kuchyni je
stôl, štyri stoličky, chladnička a kuchynská linka vybavená mikrovlnou
rúrou, varičom, vstavanou rúrou na pečenie, vstavanou umývačkou riadu, rýchlovarnou kanvicou a
kuchynským riadom. Toaleta je spoločná so sprchou s moderným dizajnom a zrkadlom.
Studio: 3-lôžková izba s balkónom a výhľadom na more, ktorá
svojou rozlohou pripomína garsónový byt s rozlohou 25-30m2. V
izbe je dvojlôžková manželská posteľ, komoda, skriňa na
šaty, sedacia súprava, ktorá sa dá upraviť na jednolôžkovú
posteľ, televízor so satelitom, vlastná klimatizácia,
chladnička, rýchlovarná kanvica, poháre a šálky. Toaleta a
kúpelňa je súčasťou izby.

Izba***: 4-lôžková izba s balkónom a preskleným výhľadom na more, ktorá svojou
rozlohou pripomína garsónový byt s rozlohou 40m2. V izbe je dvojlôžková manželská
posteľ, komoda, skriňa na šaty, sedacia súprava, ktorá sa dá upraviť na
dvojlôžkovú posteľ, televízor so satelitom, vlastná klimatizácia, chladnička,
rýchlovarná kanvica, poháre a šálky. Toaleta je spoločná so sprchou v izbe.
Izba**: 2-lôžková izba s balkónom a výhľadom na more, o rozlohe 20m2. V
izbe je dvojlôžková manželská posteľ, komoda, skriňa na šaty, televízor so
satelitom, vlastná klimatizácia, chladnička, rýchlovarná kanvica, poháre a
šálky. Sprcha a toaleta je súčasťou izby.
Stravovanie: Indviduálne, vedľa penziónu Jordán v reštaurácii, alebo 500m od domu je rýchle
stravovanie so širokou ponukou teplých a studených jedál.
Doprava: klimatizovaným autobusom Mercedes, TV, WC, tónované sklá, chladnička, kávovar.
Cena zahŕňa: 8 x ubytovanie, plážové poplatky, pobytovú taxu, používanie lehátka a slnečníka,
infovečer, poistenie pre prípad insolventnosti CK, slovenského delegáta, DPH, teplé nápoje a polievky
počas prepravy.
Cena nezahŕňa: dopravu autobusom 110€, komplexné cestovné poistenie
Možnosti: miestenka v autobuse 5€, výlet do Istanbulu, výlet loďou po mori a do starého Nesebaru,
výlet do Aquaparku v Nesebare.

First moment zľavy!
20%

DO 31.01.2012

15%

DO 29.02.2012

10%

DO 31.03.2012

Zľava 5% z ceny ubytovania pre klientov zo sezony 2011.
Zľavy sa nedajú zlučovať!
Cena za izbu / max. počet osôb v izbe

Sezóna 2012

Kód

Apartmán / 4 os.

Studio / 3 os.

Izba *** / 4 os.

Izba ** / 2 os.

30.06 - 10.07
08.07 - 18.07
16.07 - 26.07
24.07 - 03.08
01.08 - 11.08
09.08 - 19.08
17.08 - 27.08

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

360 €
480 €
560 €
610 €
610 €
565 €
490 €

225 €
260 €
340 €
380 €
380 €
345 €
270 €

280 €
340 €
380 €
410 €
410 €
385 €
350 €

190 €
230 €
280 €
310 €
310 €
285 €
240 €

Nástupné miesta: Snina, Humenné, Strážske, Michalovce, Hriadky, Trebišov, resp. podľa dohody s CK.
Trasa prepravy: Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko. Trasa trvá cca 22 hod.
Kontakt: 0905 655 368, 0905 338 984

