
 

                 Saulainas brīvdienas  

Saulainajā krastā Bulgārijā ar Tez Tour! 
05.-12.septembris 2021,    8 dienas 

 

Viesnīca FESTA PANORAMA 4* AI  

no 514 EUR/pers    Standard City View numurs   

no 527 EUR/pers    Standard Sea View numurs  

 

Viesnīca SOL MARINA PALACE 4* AI 

no 586 EUR/pers   Double Side Sea View numurs   

 

Vairākas lietas var padarīt ceļojumu neaizmirstamu: lieliska kompānija, silti un saulaini laikapstākļi, 

gards ēdiens, pārsteidzoša daba un, protams, drošība. Un to visu var atrast Bulgārijā!  

Pasaules Ceļojumu un tūrisma padome šai valstij ir piešķīrusi Droša ceļojuma zīmogu, tāpēc vari 

doties uz Bulgāriju bez bažām – tur rūpīgi ievēro augstākos drošības un higiēnas standartus  

Ceļojums uz Bulgāriju ar lidmašīnu ir viens no īsākajiem – tikai 2,5 

stundas tiešā lidojuma un Jūs jau atrodaties pie Melnās jūras. 

Saulainais Krasts - pats siltākais un 

mierīgākais Bulgārijas kūrorts ar tīru 

smilšainu pludmali,  kūrortā daudz 

veikaliņu un ielu tirgotāju, salīdzinoši 

zemas cenas, viesmīlīgi cilvēki. 

Senie  grieķi Melno jūru sauca par "Viesmīlīgo jūru”. Bulgārijas 

piekrastē jūra patiešām ir vilinoša - tīra un mierīga, bez paisumiem 

un bēgumiem, sekla un droša. Melnās jūras ūdens mazāk sāļš kā 

Vidusjūrā. Pludmales ar zeltainām, smalkām smiltīm stiepjas gar visu 

piekrasti, sasniedzot pat 100 m platumu.  

Viena no pašām patīkamākajām lietām Bulgārijā kopumā un tieši 

Saulainajā Krastā ir brīnišķīgā bulgāru virtuve un neapšaubāms visu 

ēdiena sastāvdaļu svaigums. Viss ir garšīgs, viss brīnišķīgi smaržo un 

rosina apetīti. 

Atpūtniekiem patīk apvienot pilnvērtīgu jūras atpūtu ar seno 

pilsētiņu Nesebaras un Sozopolas apskati, tās ir vienas no romantiskākajām vietām.  

 Nesebara (bulgāru: Несебър) ir sena pilsēta Bulgārijas austrumos pie 

Melnās jūras. Pilsēta-muzejs, dēvēta par "Melnās jūras pērli". Senākā 

pilsētas daļa atrodas uz pussalas, kas ar cietzemi savienota ar šauru strēli. 

Vasarā tā ir populārs tūrisma objekts, jo tūlīt uz ziemeļiem atrodas 

kūrortpilsēta Slančevbrjaga (Saulainais krasts). Nesebara 1983. gadā 

iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. 

Vidējā gaisa temperatūra septembrī ap 210-240C, ūdens t0 jūrā ap 20-

220 C. 

 



 

Ceļojuma laikā jūs gaida: 
Iespēja apmesties vienā no divām piedāvātajām 4*viesnīcām, kas atrodas 
Saulainajā krastā, netālu no pludmales un arī Nesebaras vecpilsētas.  
Ēdināšana  All inclusive – viss iekļauts (t.sk. dzērieni).    
Valsts svētki - 6. septembris - Bulgārijas apvienošanās diena 
Iespējamas ekskursijas uz Sozopolu, Nesebaru, izbraucieni jūrā ar kuģīti, vakars tradicionālā stilā un 
daudz kas cits.  
un tas vēl nav viss… 
 

Bulgārijas iepazīšanai piedāvāsim Tez Tour programmu, ko precizēsim iebraucot: 
 Datums Plānotā norise  

1. 05.09 

ceturtdiena  

• Lidmašīnas reiss BT-7755 Rīga – Burgasa, izlidošana 06:45 tiksimies lidostā ap 4:45  

• Transfērs uz viesnīcu, iekārtošanās, atpūtas diena, jūra un saule 

• Vakarā - iepazīšanās pasākums un atpūtas plānu apspriešana ar Tez tour pārstāvi 

2. 06. 09 

piektdiena  

• atpūtas diena, jūra un saule 

• vai plānotā ekskursija 

3. 07. 09 

sestdiena  
• atpūtas diena, jūra un saule 

• vai plānotā ekskursija 

4. 08. 09 

svētdiena  

• atpūtas diena, jūra un saule 

• vai plānotā ekskursija 

5. 09. 09 

pirmdiena  

• atpūtas diena, jūra un saule 

• vai plānotā ekskursija 

6. 10.09 

otrdiena 

• atpūtas diena, jūra un saule 

• vai plānotā ekskursija 

7. 11.09 

trešdiena 

• atpūtas diena, jūra un saule 

• vai plānotā ekskursija 

8. 12.09 

ceturtdiena 

• Transfērs viesnīca- lidosta 

• Lidmašīnas reiss uz Rīgu BT-7756, izlido 10:00, ielido Rīgā 12:25 

 
Brauciena cenā ietilpst: 
➢ lidojums Rīga – Burgasa - Rīga  
➢ Transfēri uz viesnīcu un uz Burgasas lidostu,  
➢ Dzīvošana izvēlētajā 4* viesnīcā divvietīgos numuros (All inclusive, baseini, pludmale, viesnīcas 

izklaides programma u.c.) 
 

Papildus izmaksas: 

• Apdrošināšanu braucienam var pasūtīt mums – sagatavosim ERGO vai BAN polisi! 

• par ekskursijām -( piedalīšanās pēc Jūsu izvēles) tās tiks precizētas un būs maksājamas uz 

vietas  

Ja ir vēl kādi jautājumi - rakstiet vai zvaniet: 

Tālis Jaunzemis   mob. 29132099 Lidija Putniņa   mob. 26497573  

Inese Jaunzeme   mob. 29470749 

Pieteikšanās braucienam šeit:    http://ej.uz/Italisbraucieni 

 

CENAS VAR MAINĪTIES KATRU DIENU – JAUTĀJIET!  

http://ej.uz/Italisbraucieni

