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Pořadatelem zájezdu je CK PhDr. Stanislav Voleman. Zákonné pojištění proti úpadku je sjednáno u pojišťovny Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava. 
Přihlášky přijímáme na emailu: info@voleman.cz nebo telefonicky na č. 261227903. V potvrzení přihlášky – smlouvě o zájezdu obdržíte bankovní spojení a variabilní symbol 

pro identifikaci platby. Cestovní kancelář PhDr. Stanislav Voleman, Mezitraťová 346/32, 190 00 Praha 9, tel.: 261 227 903, fax: 261 211 808, email: info@voleman.cz

Program zájezdu

Termín Cena Odjezdové místo
18. - 25. 2. 2023 letecky 23 500 Kč Praha

Podmínky: pořadatel může bez poplatku zájezd zrušit, 
pokud se nepřihlásí 10 účastníků do 15. 2. 2023.  
V tomto případě se uhrazené zálohy vrací v plné 
výši. Při zrušení zájezdu účastníkem požadujeme 
odstupné (storno) v závislosti na dni zrušení 
objednávky následovně: do 31. 1. 2023 80% ceny 
zájezdu, od 1. 2. 2023 a později 100% ceny zájezdu.  

Účastník má právo postoupit smlouvu třetí osobě, avšak 
hradí náklady za změnu. Letenky po vystavení jsou 
nevratné a neměnné.
Záloha 10 000 Kč s přihláškou. Doplatek do 1. 2. 2023.

1. den: ráno sraz v odbavovací hale Terminálu 2 
pražského letiště, odbavení zavazadel a odlet  
s přestupem do Sofie, transfer do hotelu v Bansku, 
večeře
2. – 7. den: snídaně, lyžování, večeře, možnost návštěvy 
wellness nebo hudebního klubu
8. den: po snídani odjezd na letiště a odlet s přestupem 
do Prahy

Cena zahrnuje: leteckou dopravu v ekonomické třídě 
včetně 1 kabinového zavazadla 8 kg (55x40x23 cm)  
a 1 zapsaného zavazadla 23 kg (lyže nebo snowboard  
v obalu se přepravují zdarma), přepravu z letiště a zpět, 
ubytování na 7 nocí v dvojlůžkovém pokoji s polopenzí, 
skipas na 6 dnů (asistence Horské služby a lékařské 
ošetření je v ceně skipasu), doprovod CK
Cena nezahrnuje: obědy, kapesné
Příplatky: jednolůžkový pokoj 6 300 Kč, cestovní pojištění 
UNION 30 Pandemic Sport 1 120 Kč/os zahrnující  
pojištění léčebných výloh, karantény, úrazu, technické 

pomoci při záchranné akci, repatriace zavazadel, 
odpovědnosti, storna z důvodu úrazu, akutního 
onemocnění, úmrtí v rodině, živelné události až do 80 
% stornopoplatku
Ubytování a stravování: Hotel 3* Bansko
K dispozici je restaurace, bar, klubovna, bezplatné wifi, 
wellness (sauny, vířivka), půjčovna lyží. Pokoje mají 
koupelnu s fénem, satelitní TV. Cena pokoje zahrnuje 
bohatou bufetovou snídani a večeří. 
Na cestu je třeba platný cestovní pas nebo OP.

Bulharské zimní středisko Bansko se nachází v pohoří 
Pirin. Jedná se o jedno z nejznáméjších a nejmodernějších 
lyžařských středisek ve východní Evropě. Setkáte se  
s novými kabinami a vleky firmy Doppelmayer, sjezdovky 
jsou upravené moderní technikou, v půjčovnách 
najdete lyžařské sety a snowboardy běžných značek,  
o bezpečnost se stará horská služba. Sjezdovky v délce 

48 km různé obtížnosti (modrá, červená, černá) jsou v nadmořské výšce do 2 560 m. Z vrcholu Todorka vede do údolí 
nejdelší sjezd dlouhý 16 km.  Nezapomenutelné zážitky přináší večerní lyžování a snowpark. Na svazích naleznete 
kvalitní a cenově přijatelné občerstvení. Pohoří Pirin je zapsáno na seznam světového přírodního dědictví UNESCO.

Bansko, Bulharsko
8-denní letecký zájezd 
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