VÅRA MEST POPULÄRA
UTFLYKTER
UTFORSKA NESSEBAR
Följ med och upptäck gamla stan i Nessebar! En av Europas äldsta städer som ligger på en klippig
halvö, känd för sina välbevarade kyrkor och som tagit en plats på UNESCOs världsarvslista. Upplev
den gamla stan och dess mysiga gator och gränder med en guidad tur, för att få mer information
om den charmerande staden och dess historia. Därefter ges tid för att strosa omkring, shoppa och
upptäcka staden på egen hand.

ÄVENTYRSSAFARI
Redo för en actionfylld jeeptur där du får uppleva Bulgariens natur och bergslandskap? Följ då
med upp i bergen och upplev mer än bara lugnt tempo! Här får man också avnjuta en traditionell
bulgarisk lunch med dess härliga smaker. Under dagen kommer vi passera fantastiska utsiktsplatser
över Sunny Beach, Nessebar och bland annat ta oss till springkällan i byn Medovo som ligger i
Balkanbergen, känd för sitt heliga vatten.

DET DOLDA BULGARIEN
Vill man få en inblick i hur lokalbefolkningen lever och försörjer sig, samt njuta av närproducerad
mat och vin ska man följa med på denna tur som har flera intressanta stopp under dagen. Här får
man bland annat se hur de försörjer sig på att producera till exempel yoghurt och honung samt hur
de framställer konjak i sitt eget bränneri. Besöken i olika byar gör att man kommer en bit ifrån den
hektiska vardagen och får se hur de lokala människorna lever och bor.

KAPTEN JACK´S FAMILJEKRYSSNING
Den perfekta båtturen för hela familjen! Här kan de vuxna slappna av och njuta på soldäck med en
svalkande dryck medan familjens yngre medlemmar underhålls av båtens piratbesättning med olika
lekar och skojiga aktiviteter. Det blir ett par stopp när vi seglar längs med Svartahavskusten, som
ger chans för bad och snorkling. Från båten kan man också åka vattenrutschbana ner i havet. När
barnen blivit pirater och hungern sätter in är det dags att avnjuta en lunch innan det är dags att åka
tillbaka igen.

KHAN´S TENT
Här är en kväll du inte får missa. Här erbjuds spektakulära panoramavyer över Sunny Beach och dess
omgivningar. Det serveras en smakrik fyrarättersmiddag som inkluderar en flaska vin. Låt dig ryckas
med till den överväldigande underhållningen, allt från bländande danser till levande musik, känd
från shower i Las Vegas. Här får du en magnifik vy, överdådig fest och en oförglömlig kväll – Khan´s
Tent har allt!

KATAMARANKRYSSNING
Åk med ut på havet och njut av god mat och dryck samt sol och bad ombord på den härliga
katamaranbåten! Perfekt för dig som vill ha en avslappnande stund till havs. Här finns möjligheten
att låna snorkelutrustning om man vill utforska vad som finns under ytan på Svarta havet. Luta dig
tillbaka medan vi seglar och njut av den vackra omgivningen. Denna halvdagstur finns både för –
och eftermiddag beroende på dag.
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SIGHTSEEING & TRADITIONER

UTOMHUSAKTIVITETER

PRIS EURO VUXEN

TIS, SÖN

15

8 (2-11 år)

MÅN, TOR

53

27 (2-11 år)

Det dolda Bulgarien

PRIS EURO BARN

TOR

31

21 (2-11 år)

Äventyrssafari

DAGLIGEN

48

33 (5-11 år)

Offroad safari & båttur

MÅN, LÖR

41

Quadsafari

DAGLIGEN

71 / 42

Hyra bil

DAGLIGEN

Hop On Hop Off

AKTIVITETER I STAN

Shopping och Bourgas city tur

MAT & DRYCK

Khan´s Tent

BÅTTURER

SUNNY BEACH & NESSEBAR

Utforska Nessebar

Kapten Jack´s familjekryssning

25 (5-11 år)
Fråga din guide

TOR

18

9 (2-11 år)

MÅN

48

26 (2-11 år)

DAGLIGEN

37

20 (2-11 år)
33 (2-11 år)

MÅN, TIS, TOR, LÖR, SÖN

66

Vattenpark i Sunny Beach

DAGLIGEN

21,50

11*

Aquaparadise Nessebar

DAGLIGEN

22,50

11,5*

FLYGPLATSSERVICE

VIP Lounge på flygplatsen

DAGLIGEN

42

ÖVRIGA TILLVAL

SPA paket

DAGLIGEN

66,50

POMORIE

PRIS EURO VUXEN

TIS, SÖN

20

10 (2-11 år)

VATTENAKTIVITETER

Katamarankryssning

UTFLYKTER

21 (2-11 år)
-

PRIS EURO BARN

KULTUR & HISTORIA

Utforska Nessebar

SIGHTSEEING & TRADITIONER

Det dolda Bulgarien

MÅN, TOR

58

29 (2-11 år)

Äventyrssafari

MÅN, ONS

53

34 (5-11 år)

LÖR

76/47

UTOMHUSAKTIVITETER

Quadsafari
Hyra bil

DAGLIGEN

-

Shopping och Bourgas city tur

TOR

18

9 (2-11 år)

MAT & DRYCK

Khan´s Tent

MÅN

53

29 (2-11 år)

MÅN, ONS

42

23 (2-11 år)

TIS, FRE

71

36 (2-11 år)

Kapten Jack´s familjekryssning
Katamarankryssning

VATTENAKTIVITETER

Aquaparadise Nessebar

DAGLIGEN

25

14*

FLYGPLATSSERVICE

VIP Lounge på flygplatsen

DAGLIGEN

42

21 (2-11 år)

ÖVRIGA TILLVAL

SPA paket

DAGLIGEN

66,50

SÅHÄR BOKAR DU
DINA UTFLYKTER

GENERELLT OM
UTFLYKTER

• Nazars utflykter bokas hos Nazars guider och
betalas direkt vid bokningen. Detta görs när
guiderna besöker ditt hotell (antingen med
kreditkort eller kontanter).

• Utflyktsprogram, innehåll, varaktighet
och priser kan ändras under säsongen.
Nazar förbehåller sig rätten till ändringar i
utflyktsprogram, priser och dess innehåll.
Vidare kan utflykter ställas in eller arrangeras
endast på vissa tider/årstider.

• Betalningen kan ske med VISA/Mastercard
(betalning med Euro) eller med kontanter
i följande valuta: Euro eller Bulgariska
Leva. Efter betalningen får du en biljett/
biljettnummer som du ska komma ihåg att ha
med vid utflykten och ge till guiden.
• Boka dina utflykter i tid. Vi rekommenderar
att boka 2 dagar innan utflykten.

• Kom ihåg att ta med dig: Utflyktsbiljett,
solhatt, badkläder, handduk, solkräm, kamera
och fickpengar.
• Nazar-guidade utflykter är markerade separat
och guidade beroende på säsongen och antal
deltagare. Få mer information om Nazar
guidade utflykter från er Nazar Guide. Övriga
utflykter är internationella och arrangeras
med engelsktalande guide eller utan guide.

NAZAR
GUIDAD

Fråga din guide

AKTIVITETER I STAN

BÅTTURER

NAZAR
GUIDAD

-

GENOMFÖRANDE OCH AVBOKNING AV UTFLYKTER
• Utflykter genomförs med minst 15 vuxna
deltagare. Vid för få anmälda kan utflykten
ställas in av Nazar dagen innan utflykten.
Kvällsutflykter kan ställas in på utflyktsdagen,
ca kl. 12.

• Vid inställd eller avbokad utflykt, från Nazars
eller gästs sida, ska utflyktsbiljetten återlämnas
till Nazar-guiden. Eventuell återbetalning av
utflykten kan endast ske vid återlämning av
utflyktsbiljetten.

• Om du önskar avboka en utflykt ska
detta ske senast 24 timmar innan
upphämtningstiden för att få tillbakabetalat
hela utflyktens pris. Detta gäller dock inte för
utflykter med flyg. Vid avbokning senare än
24 timmar innan utflykten krävs läkarintyg.
Informera Nazars guider så tidigt som möjligt
om eventuell avbokning, och senast vid
upphämtningstillfället

• Vid avbokning av utflykt som är betald med
kreditkort, sker återbetalningen kontant.

• Vissa utflykter är inte lämpliga för gravida.

*Barnpris gäller för barn mellan 0.90-1.30m. Barn under 0.90m är gratis och barn över 1.30m betalar vuxenpris. För full beskrivning av alla utflykter,
regler, betalning, avbokning av köpt utflykt och guidning, se mer information i hotellboken på ert hotell eller fråga din Nazar-guide.

