SUNRISE ALL SUITES
Obzor, Bulgaria
ОБЗОР, УЛ. ТРЕТИ МАРТ 92 ВАРНА, БУЛ. ЯН
ХУНИАДИ 6, ОФИС 101

Descriere SUNRISE ALL SUITES 4*, Obzor, Bulgaria
Inaugurat in vara anului 2008, complexul ofera o ocazie extraordinara pentru a petrece o vacanța relaxanta de vara.
Sunrise All Suites Resort de 4 stele este o locatie inedita, retrasa si selecta, care ofera o gama foarte variata si
completa de servicii la cele mai inalte standarde.
Descriere :
Situat in imediata proximitate a frumoasei si linistite plaje din Obzor, Sunrise All Suites Family Resort de 4 stele ofera
oportunitati deosebite de petrecere a vacantei de vara cu prietenii sau familia.
Localizare:
Sunrise All Suites Resort de 4 stele este situat in extremitatea nordica a statiunii si a plajei Obzor, la distanta de circa
400 m. de plaja. Datorita reliefului plat si a zonei, drumul pana la plaja este o plimbare placuta si relaxanta.
Facilitati hotel:
Sunrise All Suites Family Resort de 4 stele dispune de restaurant, terasa, lobby bar, sala de conferinte, sala de
gimanstica, fitness, sauna, masaj, baie de aburi, supermarket, piscina exterioara, piscina pt copii, loc de joaca pentru
copii, camera de ingrijire a copilului, biliard, masa de tenis, gratar, internet, parcare in fata hotelului si parcare
subterana.
Facilitati camere:
Hotelul dispune de apartamente cu 1 dormitor si 2 dormitoare, si de camere duble.
Camerele sunt dotate cu aer conditionat, baie, TV, telefon, bucatarie utilata, internet wireless.

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. (29.11.2021 03:58)

