FLAMINGO HOTEL
ALBENA
Albena, Bulgaria
КК АЛБЕНА

Descriere FLAMINGO HOTEL ALBENA 4*, Albena, Bulgaria
Hotelul Flamingo 4* este locatia ideala pentru o vacanta in familie. Hotelul este amplasat in apropiere de plaja și de
zona de cumparaturi.
Descriere :
În apropiere de plajă și de zona de cumpărături, Hotel Flamingo 4* este locația ideală pentru o vacanță în familie.
Localizare :
Hotelul este asezat chiar in inima statiunii Albena, langa zona comerciala.
Facilitati hotel:
O parte din facilitatile hotelului Flamingo 4*sunt comune cu ale hotelului Flamingo Grand 5* din imediata apropiere.
Dispune de restaurant principal Atrium (in hotelul Flamingo Grand) sau restaurantul Mamma Mia (Ex Ti-Amo), localizat
vis-a-vis de hotel. Distributia - la receptive. Lobby bar, bar la piscine, Wi-Fi in lobby (gratuit), 6 piscine exterioare (1200
mp), umbrele si sezlonguri la piscine, piscina pentru copii, tobogane de apa, loc de joaca, centru Spa, schimb valutar,
salon de infrumusetare, librarie pe plaja, billiard, tenis de masa, teren si scoala de tenis, yoga, mini-golf, 2 sezlonguri si
o umbrela/camera, la plaja.
Facilitati camere:
Hotelul Flamingo 4* este format din 2 corpuri de cladire apropiate, avand 9 etaje si fiind deservite de 2 lifturi. Hotelul
ofera cazare in 110 camere standard dotate cu aer conditionat central/individual, TV satelit, baie cu cabina de dus si
uscator de par, telefon, seif (contra cost), mini-bar (la cerere), Wi-Fi (contra cost), frigider (la cerere, nu in toate
camerele, contra cost), balcon cu mobilier. 93 camere tip studio care au zona de servit masa, bucatarie echipata, aer
conditionat central/individual, TV satelit, Wi-Fi (contra cost), telefon, seif (contra cost), mini-bar (la cerere), baie cu
cada si cabina de dus, uscator de par; balcon cu mobilier.

Camere in allotment cu reconfirmare in termen de 48h de la rezervare! *Promo/Economy Rooms – sunt camere limitate
ca număr, au perioade de vânzare diferite și beneficiază de reduceri speciale. Ele oferă aceleași condiții de cazare ca
restul camerelor din ofertă doar că în unele situații pot apărea anumite inconveniente cum ar fi: poziționarea în zone
nefavorabile (de exemplu: clădiri anexe, parter, pe colț, etc.), pot avea dimesiuni mai mici, fără balcon sau pot avea
vederea obstrucţionată.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (07.12.2021 14:47)

