
KATAMARANUDFLUGT 
Tag med ud på havet og nyd god mad og drikke, samt sol og badning, ombord på den skønne 
katamaran. Perfekt til dig, som vil have en afslappende stund til søs. Der findes mulighed for at låne 
snorkeludstyr hvis man vil udforske det der findes under Sortehavets overflade. Læn dig tilbage 
mens vi sejler og nyd de smukke omgivelser. Denne halvdagstur findes både om for- og eftermidda-
gen, afhængigt af hvilken dag.

UDFORSK NESSEBAR
Følg med og gå på opdagelse i den gamle by, Nessebar! En af Europas ældste byer som ligger 
på en klippehalvø, kendt for sine velbevarede kirker og som har fået en placering på UNESCOs 
verdensarvsliste. Oplev den gamle by og dens hyggelige gader og stræder med en guidet tur, for at 
få mere information om den charmerende by og dens historie. Derefter findes der tid til at spadsere 
rundt, shoppe og gå på opdagelse på egen hånd. 

EVENTYRSAFARI
Er du klar til en actionfyldt jeeptur, hvor du kan opleve Bulgariens natur og bjerglandskab? Følg med 
op i bjergene og oplev mere end en stille søndagstur! Her kan du også nyde en lækker, traditionel 
bulgarsk frokost. Under dagen passerer vi blandt andet fantastiske udsigtspunkter over Sunny 
Beach, Nessebar samt til kilden i byen Medovo som ligger i Balkanbjergene, kendt for sit hellige 
vand. Følg med på en dag som byder på fart over feltet i den bulgarske natur.

DET SKJULTE BULGARIEN
Vil man have et indblik i, hvordan lokalbefolkningen lever og forsørger sig, samt nyde lokalproduceret 
mad og vin skal man følge med på denne tur som har flere interessante stop under dagen. Her kan 
man blandt andet se, hvordan de forsørger sig selv ved at producere eksempelvis yoghurt og honning, 
samt hvordan de fremstiller cognac i sit eget brænderi. Besøg i forskellige byer gør, at man kommer 
lidt væk fra den hektiske hverdag og får lov til at se, hvordan de lokale lever og bor.

KAPTAJN JACK´S FAMILIEKRYDSTOGT
Den perfekte bådtur til hele familien! Her kan de voksne slappe af og nyde soldækket med en 
læskende drik, mens familiens yngre medlemmer underholdes af bådens piratbesætning med 
forskellige lege og andet skægt. Der er et par stop, når vi sejler langs Sortehavskysten, som giver 
chance for både badning og snorkling. Fra båden kan man også benytte vandrutsjebane ned i havet. 
Når børnene er blevet til ægte pirater og sulten sætter ind er det tid til at nyde frokost inden det er 
tid til at sejle tilbage igen.

KHAN´S TENT
Her er en aften du ikke må gå glip af. Her får du spektakulære panoramaudsigter over Sunny Beach 
og byens omgivelser. Der serveres en smagfuld fire-retters-middag som inkluderer en flaske vin. Lad 
dig rive med til den overvældende underholdning, alt fra dans til live musik, kendt fra shows i Las 
Vegas. Her får du en spektakulær udsigt, overdådig fest og en uforglemmelig aften – Khan’s Tent 
har alt!

VORES MEST POPULÆRE
UDFLUGTER



UDFLUGTER SUNNY BEACH & NESSEBAR PRIS EURO 
VOKSEN

PRIS EURO BØRN

GO DISCOVER

Udforsk Nessebar TIR, SØN 14 8 (2-12 år)

Det skjulte Bulgarien MAN, TOR 52 27 (2-12 år)

GO RELAX

Katamaranudflugt TIR, TOR, LØR, SØN 61 31 (2-12 år)

Kaptajn Jack’s familiekrydstogt ONS, LØR 36 20 (2-12 år)

SPA pakke DAGLIGT 77 -

GO ACTIVE

Quadsafari MAN, TIR, ONS, FRE, LØR 71 / 42 -

Eventyrsafari MAN, TIR, FRE, LØR, SØN 46 31 (2-12 år)

Leje en bil DAGLIGT Spørg din guide

Vandpark i Sunny Beach DAGLIGT 21 11*

GO OUT

Khan´s Tent MAN 46 25 (2-12 år)

GO EXTRA

VIP Lounge i lufthavnen DAGLIGT 42 21 (2-12 år)

• Nazars udflugter bestilles hos Nazars guider 
og forudbetales ved bestillingen. Dette 
gøres når guiderne besøger dit hotel enten 
med kreditkort eller kontanter.

•  Betaling kan ske med VISA/Mastercard 
(Betaling med Euro) eller med Kontanter i 
følgende valuta: Euro eller Bulgarske leva. 
Efter betaling til guiden modtager du din 
billet/billetnummer, husk at medbringe 
denne til guiden på selve udflugten.

•  Bestil dine udflugter i tide. Vi anbefaler at 
bestille 2 dage før selve udflugten.

• Udflugtsprogram, indhold, varighed og 
priser kan ændres i løbet af sæsonen. 
Nazar forbeholder sig retten til  ndringer 
i udflugtsprogram indehold og priser. 
Ydermere kan udflugter blive aflyst eller 
kun afholdt på bestemte tider/årstider.

• Husk at medbringe: Udflugtsbillet, solhat, 
badetøj, håndklæde, solcreme, kamera og 
lommepenge. 

• Nazarguidede udflugter er markeret separat 
og varierer under sæsonen og guidning 
-sproget ændres i henhold til udflugt og/
eller antal deltagere. Mere information 
kan fås fra din Nazar guide. Andre 
udflugter er internationale, og udføres med 
engelsktalende guide, eller uden guide.

• Nogle udflugter egner sig ikke til gravide.

• Udflugter gennemføres ved min. 15 voksne 
deltagere. I tilfælde af for få deltagende kan 
udflugten blive aflyst fra Nazar side, dagen 
før selve udflugten. Aftenudflugter kan 
blive aflyst på udflugtsdagen, ca. kl 12.00.

• Hvis du ønsker at aflyse en udflugt, 
skal dette ske senest 24 timer før 
afhentningstidspunktet, for at få refunderet 
udflugtens fulde pris. Ved aflysning 
senere end 24 timer før udflugten, 
kræves lægeerklæring. Aflysningen bedes 
informeret til Nazars guider hurtigst muligt, 
og senest ved afhentningstidspunktet.

• I tilfælde af aflyst udflugt, fra Nazars 
eller gæsts side, skal udflugtsbilletten 
returneres til din Nazar guide. Eventuel 
tilbagebetaling af udflugtsprisen, kan 
kun ske ved returnering af udflugtsbillet.

• Hvis udflugten er betalt med kreditkort, 
vil refunderingen ske til korthavers 
bankkonto i løbet af ca. 14 bankdage, 
afhængig af bank. Vær opmærksom på 
at der kan gå længere tid med Debit 
kort. Informer venligst guiden om det 
anvendte kreditkorts udløbsdato og 
korthavers navn.

SÅDAN BOOKER DU  
DINE UDFLUGTER

GENERELT OM 
UDFLUGTER

ALLE VORES
UDFLUGTER

UDFLUGTER POMORIE PRIS EURO 
VOKSEN

PRIS EURO BØRN

GO DISCOVER

Udforsk Nessebar TIR, SØN 19 10 (2-12 år)

Det skjulte Bulgarien MAN, TOR 57 29 (2-12 år)

GO RELAX

Katamaranudflugt TIR 66 34 (2-12 år)

Kaptajn Jack’s familiekrydstogt ONS, LØR 41 23 (2-12 år)

SPA pakke DAGLIGT 77 -

GO ACTIVE

Quadsafari TO 76 / 47 -

Eventyrsafari MAN, ONS 51 33 (2-12 år)

Leje en bil DAGLIGT Spørg din guide

Vandpark i Sunny Beach DAGLIGT (KUN ENTREBILLET) 21 11*

GO OUT

Khan´s Tent MAN 51 28 (2-12 år)

GO EXTRA

VIP lounge i lufthavnen DAGLIGT 42 21 (2-12 år)

*Børnepris gælder for børn mellem 0,90-1,30 m. Børn under 0,90 m er gratis og børn over 1,3 m betaler voksenpris. For fuld beskrivelse af alle udflugter, 
regler og betingelser for køb aflysning og guiding, se venligst vores hotelbog som findes på dit hotel, eller spørg din Nazar guide.

GENNEMFØRSEL OG AFLYSNING  
AF UDFLUGTER



ALLE VORES
UDFLUGTER

UDFLUGTER
SUNNY 
BEACH

POMORIE
PRIS EURO         
Voksen

PRIS EURO        
Børn

Nazar- 
guidet

UDFLUGTERNES HOVEDIND-
HOLD OG PLACERINGER

Alle udflygterne er indklusiv trans-
port, med mindre andet er angivet.  

GO DISCOVER SUNNY BEACH / POMORIE

Udforsk Nessebar TIS, SØN TIS, SØN 14 / 19 8 / 10 (2-12 år)
Guidet tur i Nessebar, lille speciel Bulgarisk 
forret.

Det skjulte Bulgarien MAN, TOR MAN, TOR 52 / 57 27 / 29 (2-12 år)
Besøg en bifarm og en gammel by. Traditio-
nelt bulgarisk frokost, samt vinsmagning. 

GO RELAX

Katamaranudflugt
TIS, TOR, 
LØR, SØN

TIR 61 / 66 31 / 34 (2-12 år)
Bådtur på det Sortehav, frokost med lokale 
drikkevare indklusiv vin og øl. Mulighed for 
at bade og snorkle.

Kaptajn Jack´s  
familiekrydstogt

ONS, LØR ONS, LØR 36 / 41 20 / 23 (2-12 år)
Bådtur med aktiviteter for børn. Frokost med 
lokale drikkevare indklusiv øl og sangria. 
Mulighed for at bade. 

SPA pakke DAGLIGT DAGLIGT 77 / 77 -
Afslappet tyrkisk bad, ansigtmaske og 
massage. 

GO ACTIVE

Quadsafari
MAN, TIS, 
ONS, FRE, 

LØR
TOR 71/42 / 76/47 -

Safari på firehjul i ca. to timer.  
Halvdagsudflugt. 

Eventyrsafari
MAN, TIS, 
FRE, LØR, 

SØN
MAN, ONS 46 / 51 31 / 33 (2-12 år) Frokost og lokale drikkevare indklusiv øl.

Leje en bil DAGLIGT DAGLIGT Spørg din guide Spørg din guide Spørg din guide for mere information.

Vandpark i Sunny Beach DAGLIGT
DAGLIGT 

(KUN INN-
TREBILLET)

21 / 21 11* / 11*

Entré, vandrutschebane (der er forskellige 
regler for børn mellem 0,90-1,30m). Adgang 
til solstole, parsoller, omklæningsrum og bad. 
Kun entré billet fra Pomorie, ingen transport.

GO OUT

Khan´s Tent MAN MAN 46 / 51 25 / 28 (2-12 år)
Fire retters middag, indklusiv lokale drikkeva-
re og vin. Underholdning i løbet af aften. 

GO EXTRA

VIP Lounge i lufthavnen DAGLIGT DAGLIGT 42 / 42 21 / 21 (2-12 år)
Drikkevare og snacks i VIP loungen, og hurti-
gere adgang til gaten. 


