
KATAMARANCRUISE 
Ta en tur ut på havet og nyt god mat og drikke samt sol og bad ombord på den herlige katamaran-
båten! Perfekt for deg som vil ha en avslappende stund på havet. Her kan man låne snorkelutstyr 
om man vil utforske hva som fi nnes under overfl aten av Svartehavet. Len deg tilbake mens vi segler 
og nyt den vakre atmosfæren. Denne halvdagsturen fi nnes både på for- og ettermiddag, 
avhengig av dag.

UTFORSK NESSEBAR
Bli med og opplev den gamle byen i Nessebar! En av Europas eldste byer som ligger på en steinete 
halvøy, kjent for sine velbevarte kirker og som har tatt en plass på UNESCOs verdensarvliste. 
Opplev den gamle byen med sine koselige gater og smug med en guidet tur, da får du mer 
informasjon om den sjarmerende byen og sin historie. Deretter blir det tid for å vandre rundt, 
shoppe og oppleve byen på egen hånd. 

EVENTYRSAFARI
Er du klar for en actionfylt jeep-tur der du får oppleve Bulgarias natur og fjell-landskap? Da skal du 
bli med opp i fjellene og oppleve mer enn bare et rolig tempo! Her får man også nyte en tradisjonell 
bulgarsk lunsj med sine herlige smaker. I løpet av dagen vil vi passere fantastiske utsiktsplasser 
over Sunny Beach, Nessebar og blant annet ta oss til springkilden i byen Medovo som ligger 
i Balkanfjellet, kjent for sitt hellige vann. Bli med på en dag som byr på fart og spenning i den 
bulgarske naturen.

DET SKJULTE BULGARIA
Vil man få et innblikk i hvordan lokalbefolkningen lever og forsørger seg, samt nyte av nærprodusert 
mat og vin skal man følge med på denne turen som har fl ere interessante stopp i løpet av dagen. Her 
får man blant annet se hvordan de forsørger seg med å produsere for eksempel yoghurt og honning 
samt hvordan de produserer konjakk i sitt eget brenneri. Besøkene i ulike byer gjør at man kommer en 
bit bort fra den hektiske hverdagen og får se hvordan lokalbefolkningen lever og bor.

KAPTEIN JACK´S FAMILIECRUISE
Den perfekte båtturen for hele familien! Her kan de voksne slappe av og kose seg på soldekket med 
en avkjølende drikke mens familiens yngre medlemmer blir underholdt av båtens piratmannskap 
med ulike leker og morsomme aktiviteter. Det blir et par stopp med mulighet for bad og snorkling 
når vi segler langs Svartehavskysten. Fra båten kan man også ake vannsklie ned i havet. Når barna 
har blitt pirater og man begynner bli sulten er det på tide å nyte en lunsj før det er på tide å reise 
tilbake igjen.

KHAN´S TENT
Denne kvelden får du ikke gå glipp av. Her får du oppleve spektakulære panorama-utsikter over 
Sunny Beach og omgivelsene. Det blir servert en smakfull fi rerettersmiddag som inkluderer en fl aske 
vin. La deg rive med til den overveldende underholdningen, alt fra fl otte danser til levende musikk, 
kjent fra shower i Las Vegas. Her får du en fantastisk utsikt, ekstravagant fest og en kveld du aldri 
vil glemme – Khan´s Tent har alt!

VÅRE MEST POPULÆRE
UTFLUGTER



• Nazars utfl ukter bestilles hos Nazars guider 
og betales til guiden ved bestilling. Dette 
gjøres når guidene besøker ditt hotell.

•  Betaling kan gjøres med VISA/Mastercard, 
Euro eller Bulgarsk leva. Etter betalingen får 
du din billett av guiden din - husk å ta den 
med deg og leverden til guiden på utfl ukten.

•  Bestill dine utfl ukter i god tid. Vi anbefaler å 
bestille to dager innen utfl ukten. 

• Utfl uktsprogram, innhold, varighet og 
priser kan endres i løpet av sesongen. 
Nazar forbeholder seg retten til endringer i 
utfl uktsprogram, priser og innhold. Videre 
kan utfl ukter innstilles eller arrangeres kun på 
visse tider/årstider.

• Husk å ta med deg: Utfl  uktsbillett, solhatt, 
badetøy, håndkle, solkrem, kamera og 
lommepenger.

• Utfl ukter med Nazar guide er markert 
separat, og guidet avhengig av sesongen 
og antall deltakere. Mer informasjon 
fra deres Nazar-guide. Andre utfl ukter 
er internasjonale og utføres med 
engelsktalende guide, eller uten guide.

• Noen utfl ukter egner seg ikke for gravide.

• Utfl ukter gjennomføres ved minimum 15 
voksne deltakere. Dersom det skulle være 
for få deltakere, kan utfl ukten bli avlyst 
fra Nazars side dagen før selve utfl ukten. 
Kveldsutfl ukter kan bli avlyst på utfl ukts 
dagen, ca. kl. 12.00.

• Ønsker du å avbestille en utfl ukt, må dette 
gjøres senest 24 timer før hentetidspunktet 
for å få refundert utfl uktens fulle pris. Ved 
avbestilling senere enn 24 timer før utfl ukten 
kreves legeerklæring. Nazars guider må 
informeres om avbestilling snarest mulig og 
senest ved hentetidspunktet.

• Dersom en utfl ukt blir avlyst, enten fra 
Nazars eller gjestens side, skal utfl ukts 
billetten returneres til Nazar-guiden din. 
Eventuell tilbakebetaling av utfl ukts prisen 
kan kun skje ved returnering av utfl ukts 
billett.

• Ved avbooking av utfl ukt som er betalt med 
kredittkort, skjer tilbakebetalingen kontant.

SLIK BESTILLE DU 
DINE UTFLUKTER

GENERELT OM 
UTFLUKTER

ALLE VORES
UTFLUGTER

*Barnepris gjelder for barn mellom 0,90-1,30 m. Barn under 0,90 m er gratis og barn over 1,3 m betale voksen pris. For full beskrivelse på alle utfl ukter, 
regler og betingelser for kjøp, kansellering og guiding, vennligst se vår hotellperm som fi nnes på ditt hotell, eller spør din Nazar guide.

UTFLUKTER SUNNY BEACH & NESSEBAR PRIS EURO VOKSEN PRIS EURO BARN

KULTUR & HISTORIE Udforsk Nessebar TIR, SØN 15 8 (2-11 år)

SIGHTSEEING & TRADISJONER
Det skjulte Bulgarien MAN, TOR 53 27 (2-11 år)

Hop On Hop Off TOR 31 21 (2-11 år)

UTENDØRSAKTIVITETER

Eventyrsafari DAGLIGT 48 33 (5-11 år)

Offroad & båttur MAN, LØR 41 25 (5-11 år)

Quadsafari DAGLIGT 71 / 42 -

Lei en bil DAGLIGT Spør din guide

AKTIVITETER I BYEN Shopping og Burgas By TOR 18 9 (2-11 år)

MAT & DRIKKE Khan’s Tent MAN 48 26 (2-11 år)

BÅTTURER
Kaptein Jack´s familiecruise DAGLIGT 37 20 (2-11 år)

Katamarancruise MAN, TIR, TOR, LØR, SØN 66 33 (2-11 år)

VANNAKTIVITETER
Badeland i Sunny Beach DAGLIGT 21,50 11*

Aquaparadise Nessebar DAGLIGT 22,50 11,50*

FLYPLASSERVICE VIP Lounge på fl yplassen DAGLIGT 42 21 (2-11 år)

ØVRIGE TILLEGG SPA pakke DAGLIGT 66,50 -

UTFLUKTER POMORIE PRIS EURO VOKSEN PRIS EURO BARN

KULTUR & HISTORIE Udforsk Nessebar TIR, SØN 20 10 (2-11 år)

SIGHTSEEING & TRADISJONER Det skjulte Bulgarien MAN, TOR 58 29 (2-11 år)

UTENDØRSAKTIVITETER

Eventyrsafari MAN, ONS 53 34 (5-11 år)

Quadsafari LØR 76/47 -

Lei en bil DAGLIGT Spør din guide

AKTIVITETER I BYEN Shopping og Burgas By TOR 18 9 (2-11 år)

MAT & DRIKKE Khan´s Tent MAN 53 29 (2-11 år)

BÅTTURER
Kaptein Jack´s familiecruise MAN, ONS 42 23 (2-11 år)

Katamarancruise TIR, FRE 71 36 (2-11 år)

VANNAKTIVITETER Aquaparadise Nessebar DAGLIGT 25 14*

FLYPLASSERVICE VIP Lounge på fl yplassen DAGLIGT 42 21 (2-11 år)

ØVRIGE TILLEGG SPA pakke DAGLIGT 66,50 -

GJENNOMFØRING OG AVLYSNING 
AV UTFLUKTER

NAZAR
GUIDAT

NAZAR
GUIDAT


