
KATAMARAANIRISTEILY
Lähde mukaan merelle nauttimaan niin hyvästä ruoasta ja juomasta kuin auringostakin ihanan 
katamaraaniveneen kannella!  Retki sopii täydellisesti sinulle, joka haluat rentoutua hetken merellä.  
Mikäli haluat tutustua tarkemmin pinnan alta löytyvään Mustanmeren elämään, voit halutessasi 
lainata snorklausvälineitä.  Nojaa taaksepäin ja nauti kauniista maisemista seilatessamme eteenpäin.  
Tämä retki järjestetään päivästä riippuen joko aamupäivä tai iltapäiväretkenä.

NESSEBARIN HELMET
Lähde mukaan tutustumaan Nessebarin vanhaan kaupunkiin! Euroopan vanhimpiin kaupunkeihin 
kuuluva Nessebar sijaitsee kivikkoisella niemimaalla ja tunnetaan hyvin säilyneistä kirkoistaan, jotka 
kuuluvat UNESCOn maailmanperintökohteisiin. Koe vanhan kaupungin tunnelmalliset kadut ja kujat 
opastetulla kierroksella saadaksesi kattavamman kuvan tämän viehättävän kaupungin historiasta. 
Kierroksen jälkeen sinulle jää vielä aikaa ostoksien tekoon ja kaupungin tutkiskeluun omin päin. 

SEIKKAILUSAFARI
Valmiina vauhdikkaaseen jeeppisafariin Bulgarian luonnossa ja vuoristossa? Lähde mukaan ylös 
vuorille unohtaaksesi rauhallisuuden hetkeksi ja kokeaksesi enemmän! Retkellä pääset nauttimaan 
perinteisestä bulgarialaisesta ihanien makujen täyteisestä lounaasta. Päivän aikana pysähdymme 
upeille näköalapaikoille Sunny Beachin sekä Nessebarin ylle ja käymme Balkaninvuorilla sijaitsevan 
Medovo -kylän lähteellä, joka on tunnettu pyhästä vedestään. Lähde mukaan menoa ja meininkiä 
tarjoavalle retkelle Bulgarian luontoon!

KÄTKETTY BULGARIA
Tahtoessasi kokea vilahduksen paikallisten elämäntyylistä sekä nauttia lähituotetusta ruoasta ja 
viinistä suosittelemme osallistumaan tähän retkeen, joka tarjoaa monta mieleenpainuvaa pysähdystä 
päivän mittaan. Voit muun muassa nähdä kuinka paikalliset elättävät itsensä tuottamalla hunajaa 
ja jogurttia, sekä konjakkia omassa tislaamossaan. Vierailut pikkukylissä antavat hiema etäisyyttä 
hektisestä arkipäivästä ja samalla näet kuinka paikalliset asukkaat asuvat ja elävät.

KAPTEENI JACKIN PERHERISTEILY
Täydellinen laivaretki koko perheelle! Aikuiset pääsevät rentoutumaan kannella auringosta nauttien 
ja siemaillen viilentäviä juomia samalla kun perheen pienempiä jäseniä viihdytetään merirosvojen 
toimesta erilaisilla leikeillä ja hauskoilla aktiviteeteilla. Pidämme myös muutamia uima- ja 
snorklaustaukoja seilatessamme Mustanmeren rannikkoa pitkin. Laivalta pääsee myös laskemaan 
vesiliukumäkeä pitkin mereen. Kun lapsista on tullut oikeita merirosvoja ja nälkä yllättää niin pääsette 
vielä nauttimaan lounaasta ennen kuin on aika palata takaisin.

KHANIN TELTTA
Tämä on ilta, jota et halua jättää välistä. Pääset nauttimaan uskomattomista Sunny Beachin ja tämän 
ympäristön tarjoamista panoraamanäköaloista. Illalliseen kuuluu maistuva neljän ruokalajin ateria ja 
hintaan sisältyy myös viinipullo. Heittäydy mukaansatempaavien Las Vegasista tunnettujen esitysten 
syövereihin, jotka sisältävät niin tansseja kuin elävää musiikkiakin. Tänä iltana pääset nauttimaan 
upeista maisemista, mahtavista juhlista sekä tietenkin unohtumattomasta illasta – Khanin teltta 
tarjoaa kaiken!

SUOSITUIMMAT
RETKEMME



• Nazarin retket varataan Nazarin oppailta 
ja maksetaan varaushetkellä esimerkiksi 
hotellitapaamisaikoina käteisellä tai 
luottokortilla.

•  Maksun voi suorittaa VISA/MasterCard-
luottokortilla (maksu euroissa) tai käteisellä 
euroilla tai Bulgarian levoilla. Maksun jälkeen 
saat joko retkilipun/retkilipun numeron, joka 
sinun tulee muistaa ottaa mukaasi retkelle ja 
antaa oppaalle.

•  Varaa retkesi hyvissä ajoin. Suosittelemme 
tekemään varauksen kaksi päivää ennen 
retkeä. 

•  Varaathan retkesi ajoissa. Suosittelemme 
varauksen tekoa viimeistään kaksi päivää 
ennen retkipäivää.

• Retkiohjelma, sisältö, kesto ja hinnat 
saattavat muuttua sesongin aikana. 
Nazar pidättää oikeuden muutoksiin 
retkiohjelmassa, hinnoissa ja niiden sisällössä. 
Retkiä saatetaan perua tai järjestää vain 
tiettyinä aikoina/ajankohtina vuodesta.

• Otathan mukaasi: retkilipun, aurinkohatun, 
uimaasun, pyyhkeen, aurinkovoidetta, 
kameran ja taskurahaa .

• Nazarin oppaiden opastamat retket ovat 
erikseen mainittu, ja ne vaihtelevat kauden 
aikana retken ja/tai osallistujamäärän 
mukaan. Lisätietoja Nazarin opastamista 
retkistä saat kätevästi Nazar-oppailtasi. Muut 
retket ovat kansainvälisiä ja järjestetään joko 
englanninkielisen oppaan johdolla tai ilman 
opasta

• Osa retkistä ei välttämättä sovellu raskaana 
oleville naisille

• Retken toteutuminen vaatii vähintään 15 
aikuista. Mikäli osallistujia ei ole riittävästi, 
retki voidaan perua retkeä edeltävänä 
päivänä. Iltaretket voidaan perua 
retkipäivänä n. klo 12 mennessä

• Halutessasi perua retken, retkimaksu 
palautetaan kokonaisuudessaan retkistä, 
jotka eivät sisällä lentomatkoja, ja jotka 
perutaan viimeistään 24 tuntia ennen 
retkelle noutoaikaa. Myöhemmin tehdyt 
peruutukset vaativat lääkärintodistuksen. 
Peruutuksesta tulee ilmoittaa Nazarin 
oppaalle mahdollisimman pian ja viimeistään 
ilmoitettuna retkelle noutoaikana.

• Retkilippu tulee aina palauttaa retken 
perumisen/ peruuntumisen yhteydessä. 
Mahdollinen retkimaksun palautus tapahtuu 
ainoastaan retkilippua vastaan.

• Mikäli retkimaksu on maksettu luottokortilla, 
maksu palautuu luottokortin haltijan tilille 
noin 14 pankkipäivän kuluessa pankista 
riippuen. Mikäli maksu on tehty Debitkortilla, 
maksun palautus saattaa kestää kauemmin. 
Ilmoitathan retkimaksussa käytetyn kortin 
haltijan nimen ja kortin voimassaoloajan 
oppaalle.

NÄIN VARAAT RETKESI: YLEISTÄ RETKISTÄ:

RETKEMME
RETKET SUNNY BEACH & NESSEBAR HINTA EUR 

AIKUINEN
HINTA EUR LAPSI

GO DISCOVER

Nessebarin helmet TI, SU 14 8 (2-12 v.)

Kätketty Bulgaria MA, TO 52 27 (2-12 v.)

GO RELAX

Katamaraaniristeily TI, TO, LA, SU 61 31 (2-12 v.)

Kapteeni Jackin perheristeily KE, LA 36 20 (2-12 v.)

Kylpyläpaketti JOKA PÄIVÄ 77 -

GO ACTIVE

Mönkijäsafari MA, TI, KE, PE, LA 71 / 42 -

Seikkailusafari MA, TI, PE, LA, SU 46 31 (2-12 v.)

Autonvuokraus JOKA PÄIVÄ Voit kysyä oppaalta

Vesipuisto Sunny Beachillä JOKA PÄIVÄ 21 11*

GO OUT

Khanin Teltta MA 46 25 (2-12 v.)

GO EXTRA

VIP-lounge lentokentällä JOKA PÄIVÄ 42 21 (2-12 v.)

RETKET POMORIE HINTA EUR 
AIKUINEN

HINTA EUR LAPSI

GO DISCOVER

Nessebarin helmet TI, SU 19 10 (2-12 v.)

Kätketty Bulgaria MA, TO 57 29 (2-12 v.)

GO RELAX

Katamaraaniristeily TI 66 34 (2-12 v.)

Kapteeni Jackin perheristeily KE, LA 41 23 (2-12 v.)

Kylpyläpaketti JOKA PÄIVÄ 77 -

GO ACTIVE

Mönkijäsafari TO 76 / 47 -

Seikkailusafari MA, KE 51 33 (2-12 v.)

Autonvuokraus JOKA PÄIVÄ Voit kysyä oppaalta

Vesipuisto Sunny Beachillä JOKA PÄIVÄ (PELKKÄ SISÄÄNPÄÄSYLIPPU) 21 11*

GO OUT

Khanin Teltta MA 51 28 (2-12 v.)

GO EXTRA

VIP-lounge lentokentällä JOKA PÄIVÄ 42 21 (2-12 v.)

*Lapsihinta koskee 0.90 – 1.30 m pitkiä lapsia.  Alle 0.90m pitkät lapset pääsevät sisään ilmaiseksi ja yli 1.30m pitkät lapset maksavat aikuisen hinnan. 
Täydet ehdot sekä säännöt liittyen retkiemme ostamiseen, maksamiseen, peruuttamiseen sekä opaspalveluihin löytyvät hotelli-kirjastasi,  
joka on saatavilla hotellissasi. Voit myös kysyä retkistämme Nazar-oppailtasi. 

RETKIEN TOTEUTUMINEN JA PERUUTUKSET:



RETKEMME

RETKET
SUNNY 
BEACH

POMORIE
HINTA EURO         
Aikuinen

HINTA EURO        
Lapsi

Nazar- 
oppaat

RETKIEN SISÄLTÖ

Retket sisältävät kuljetuksen, 
ellei toisin mainita.                                                                                        

GO DISCOVER SUNNY BEACH / POMORIE

Nessebarin helmet TI, SU TI,SU 14 / 19 8 / 10  (2-12v)
Opastettu retki Nessebariin, sisältää pienen 
tyypillisen bulgarialaisen alkupalan.

Kätketty Bulgaria MA, TO MA, TO 52 / 57 27 / 29 (2-12v)
Vierailu mehiläisfarmilla, vanhassa kylässä 
ja viinitilalla viininmaistelut. Lounas sisältää 
perinteisiä bulgarialaisia ruokia.

GO RELAX

Katamaraaniristeily
TI, TO, LA, 

SU
TI 61 / 66 31 / 34 (2-12v)

Veneretki Mustalla merellä, lounas paikalli-
silla juomilla, mukaan lukien viini ja olut.  
Mahdollisuudet uintiin ja snorklaukseen.

Kapteeni Jackin perheristeily KE,LA KE,LA 36 / 41 20 / 23 (2-12v)

 
Veneretki lapsille. Lounas paikallisilla 
juomilla, mukaan lukien olut ja sangria. 
Mahdollisuudet uimiseen. 

Kylpyläpaketti JOKA PÄIVÄ JOKA PÄIVÄ 77 / 77 -
Rentouttava turkkilainen sauna,  
kasvonaamio ja hieronta.

GO ACTIVE

Mönkijäsafari
MA, TI, KE, 

PE, LA
TO 71/42 // 76/47 -

Mönkijäsafari, 25km kiertoajelu,
puolen päivän retki.

Seikkailusafari
MA, TI, PE, 

LA, SU
MA,KE 46 / 51 31 / 33 (2-12v)

Lounas ja paikalliset juomat mukaan  
lukien olut. 

Autonvuokraus JOKA PÄIVÄ JOKA PÄIVÄ
Voit kysyä op-

paalta.
Voit kysyä op-

paalta.
Kysy lisää oppaalta.

Vesipuisto Sunny Beachillä JOKA PÄIVÄ

JOKA PÄIVÄ 
(PELKKÄ 
SISÄÄN-

PÄÄSYLIPPU)

21 / 21 11* / 11*

Sisäänkäynti, vesiliukumäet (Lapsihinta 
koskee 0.9-1.3m pitkiä lapsia), aurinkotuo-
lit, pukuhuone ja suihku. Pomorien hinta 
sisältää vain sisäänpääsyn, ei kuljetusta.

GO OUT

Khanin Teltta MA MA 46 / 51 25 / 28 (2-12v)
Neljän ruokalajin illallinen sisältäen paikalli-
sia juomia ja viiniä. Iltajuhla paikan päällä.

GO EXTRA

VIP-lounge lentokentällä JOKA PÄIVÄ JOKA PÄIVÄ 42 / 42 21 / 21 (2-12v)
Juomia ja pikkupurtavaa VIP-loungessa 
sekä nopeampi pääsy porteille.


