
Odlety na dovolenku zo Sliača

Z letiska v Sliači, ktoré sídli neďaleko Banskej Bystrice, sa dá letieť všade tam, kde je 
to najžiadanejšie a to najmä Sliač – Bulharsko, Sliač – Turecko a Sliač – Egypt. Čítajte 
ďalej a dozviete sa viac.

Najlacnejší zájazd zo Sliača

Jeden z najlacnejších a dobre hodnotených zájazdov je zájazd do hotela Jasmine na Slnečnom 
pobreží v Bulharsku. Výhody tohto zjazdu sú napríklad časovo nenáročné cestovanie, vhodné 
prostredie pre rodiny s deťmi a cena. Taktiež tu platí aj to, že ak nebudete môcť odlet 
uskutočniť, garantujeme Vám vrátenie peňazí a to v plnej výške. 
Hotel Jasmine je vzdialený od pláže 550 metrov, z čoho vyplýva, že už zo samotného hotela 
máte možnosť vychutnať si nádherný výhľad na more. Na pláži, ktorá svojou rozlohou 
dosahuje až  km, je jemný kvalitný piesok, ktorý si ľudia veľmi obľubujú, pretože sa nádherne
zvažuje do mora. Pre dospelých tu je možnosť oddelených bazénov od detských, nočné bary, 
reštaurácie a diskotéky. Teplota mora a ovzdušia tu je v čase dovolenky veľmi vyhovujúca 
pre každého. 
Za poplatok dostanete pripojenie na WiFi, čo využijú najmä deti, ale aj dospelí, ak sa chcú 
spojiť s blízkymi. 

Zábava a kultúra

Deti tu ocenia hlavne aquapark. Dospelí majú možnosť odpočinúť si na tenisových kurtoch, 
volejbale, vodných skútroch, surfovaní, dokonca aj v kasínach. Volejbal máte možnosť si 
zahrať priamo na pláži, kde určite nájdete množstvo nových ľudí. Nie len hotel, ale aj ľudia, 
ktorí tu už boli, Vám vedia zaručiť odpočinok a kopec zábavy. 

Majte na pamäti!

Ako sa už v článku spomínalo, pri tomto zjazde platí, že ak sa zájazd neskutoční, vrátime 
Vám toľko peňazí, koľko ste už zaplatili a to do posledného centa. Ďalej nesmiete zabudnúť 
na platné doklady, ktoré musíte mať stále pri sebe (najmä OP, pas a Európsku kartičku 
poistenca). 
Ak máte deti do 12 rokov, máte zároveň aj šťastie, pretože ak sa rozhodnete ísť práve na túto 
dovolenku s nimi, nič Vás nebudú stáť, čo sa týka cestovného. 



Náš názor 

Veríme, že všetko, čo tento zájazd ponúka, je pre každého vyhovujúce. Niekto má rád 
diskotéky, iní zasa ocenia ticho. S hotelom Jasmine si doprajete všetko na jednom mieste. 
Mnoho adrenalínových športov, more, detské akcie, zmena prostredia – všetko, čo by si mal 
človek raz za čas dopriať.    

          


