1 Mai in Bulgaria
Nisipurile de aur, BULGARIA

Descriere 1 Mai in Bulgaria 4*, Nisipurile de aur, BULGARIA
Hotel Elena 4*
Hotelul se afla la 200 de metri de plaja si de principala strada comerciala din Nisipurile de Aur. Exista o piscina in aer
liber şi o piscina interioara încalzita. Oaspetii au la dispozitie doua baruri, unul langa piscina si unul in hol. Exista un
restaurant iar hotelul are şi un mic supermarket. Proprietatea pune la dispoziţie un salon de coafura si un salon de
infrumusetare. Sunt disponibile programe de divertisment de zi si de seara. Delfinariul este la 12 km iar Varna la 17
km. Proprietatea ofera un numar limitat de locuri de parcare, la un cost suplimentar.
Descrierea pachetului all-inclusive:
* Mâncare și băuturi:
- Mic dejun tip bufet 07:30-10:00
- prânzul tip bufet 12:30-14:30;
- Gustări calde și reci dimineața tip bufet la lobby bar 11:00-12:00
- Gustări calde și reci după-amiază tip bufet la lobby bar 16:00-17:00
- Cina bufet 18:30-21:00
- Bauturi alcoolice și non-alcoolice locale și cocktailuri 00:00-24:00
- Băuturi calde: Cafea, lapte fierbinte, Cappuccino, ceai (fructe, plante, negru, verde) 00:00-24:00
* Prima masă în ziua sosirii este prânzul; ultima masa in ziua plecarii este micul dejun (in orele indicate).
* Check-in la ora 13:00; Check-out la 12:00;
* Seif gratuit în camere;
* Wi-Fi gratuit în camere și în hol;
* Sport și timp liber:
* Centru de wellness:
- Piscină interioară încălzită;
- saună finlandeză;
- Galeata cu gheata;
- castron pentru gheață;
- Fitness.
* Animație pentru adulți și copii:
- Animație zilnică și seară în funcție de program;
- animație zilnică pentru copii - club pentru copii: arte și meserii, jocuri, Zumba pentru copii: (în fiecare zi) de la: 10:0018:00
- Animație de seară pentru copii - Disco pentru copii, jocuri (în fiecare noapte) de la: 20:00-20:30

Marina Grand Beach 4*
Hotelul Marina Grand Beach se afla langa plaja, intr-o zona de parc, in partea sudica a statiunii. Cele mai multe camere

au vedere la mare. Hotelul pune la dispozitie piscine in interior si in aer liber si o piscina pentru copii. Restaurantul are
terasa. De asemenea, exista un snack bar, un magazin de dulciuri iar la mezanin exista un bar cu terasa.
Mic dejun tip bufet (07:30-10:00), pranz (12:30-14:30) si cina (18:30-21:30);
Bauturi alcoolice si nealcoolice locale - disponibile in timpul mesei in restaurantul principal, la Lobby bar-Mezzanine
intre 08.00-23.00, in Patiserie intre orele 12:00-22:00 si la barul de la piscina intre orele 08:00 - 18:00;
Gustare dimineata cu produse de patiserie;
Gustare dupa-amiaza;
Deserturi si inghetata dupa-amiaza;
Piscine interioare si exterioare (in functie de conditiile meteorologice);
Mini bar in camera (apa, suc, bere, reincarcat zilnic);
Sezlonguri si umbrela de plaja;
Prosoape de plaja/piscina (cu depozit);
Fitness si tenis de masa; Squash (rezervari necesare);
Program de animatie pentru copii (4-12.99 ani) si adulti;
Wi-fi in hol si in camera;
Seif in camera.

Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (23.07.2019 17:42)

