FORESTA GRIFID HOTEL
Nisipurile De Aur, Bulgaria
ВАРНА, КК ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ

Descriere FORESTA GRIFID HOTEL 3*, Nisipurile De Aur, Bulgaria
Este cel mai nou hotel al lantului Grifid Hotels, inaugurat in anul 2016 intr-un cadru natural linistit si verde. Hotel
cochet, confortabil si foarte modern, care se adreseaza numai persoanelor cu varsrta peste 16 ani si care a reusit sa
atraga admiratia si aprecierea tuturor turistilor care i-au trecut pragul.
Descriere :
Este cel mai nou hotel al lantului Grifid Hotels, inaugurat in anul 2016 intr-un cadru natural linistit si verde. Hotel
cochet, confortabil si foarte modern, care se adreseaza numai persoanelor cu varsrta peste 16 ani si care a reusit sa
atraga admiratia si aprecierea tuturor turistilor care i-au trecut pragul.
Localizare :
Hotelul Grifid Foresta este situat într-o zonă liniştită din Nisipurile de Aur, la cca 800m de plaja cu nisip,langa Aqua
Park-ul statiunii.
Facilitati hotel:
Hotelul pune la dispozitie receptie, lobby, lobby bar, restaurant cu terasa, piscina exterioara cu sezlonguri si umbrele,
transfer la plaja gratuit (de 2 ori pe zi), acces la Aqua Park Grifid, acces Spa Grifid Arabella, restaurant a la carte Hotel
Arabella, spectacole de seara, Wi-Fi, parcare, magazine, 2 sezlonguri si o umbrela/camera dubla la plaja Grifid –gratuit.
Facilitati camere:
Toate camerele sunt dotate cu baie cu dus si toaleta separate, uscator pentru par, TV LCD satelit, telefon, seif
(contracost), mini-bar, aer conditionat centralizat, Wi-Fi (gratuit), parchet laminat, balcon.

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 dimensiuni mai mici, fără balcon sau pot avea
vederea obstrucţionată.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (05.12.2021 06:35)

