VIVA CLUB HOTEL
Nisipurile De Aur, Bulgaria
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Descriere VIVA CLUB HOTEL 4*, Nisipurile De Aur, Bulgaria
Hotelul HVD Viva Club din Nisipurile de Aur a fost renovat complet in 2015 si ofera cazare in camere de lux,
confortabile si moderne, fiind unul din cele mai cautate hoteluri din Nisipurile de Aur. Hotelul face parte din lantul
hotelier HVD alaturi de Miramar din Obzor si Bor din Sunny Beach si oaspetii acestor hoteluri confirma calitatea
deosebita a serviciilor oferite de acest lant hotelier.
Descriere :
Hotelul HVD Viva Club din Nisipurile de Aur a fost renovat complet in 2015 si ofera cazare in camere de lux,
confortabile si moderne, fiind unul din cele mai cautate hoteluri din Nisipurile de Aur. Hotelul face parte din lantul
hotelier HVD alaturi de Miramar din Obzor si Bor din Sunny Beach si oaspetii acestor hoteluri confirma calitatea
deosebita a serviciilor oferite de acest lant hotelier.

Localizare :
Hotelul este amplasat intr-o zona linistita, la inceputul statiunii Nisipurile de Aur, in apropiere de drumul principal, la
cca 800 de metri de plaja si de zona centrala.

Categorie:
4*
Website:
https://www.vivahotel-bg.com/

Facilitati hotel:
Hotel Viva Club ofera turistilor, receptie, zona de lobby cu bra, restaurant, pool bar, lounge bar, snack bar, piscina
exterioara cu sectiune pentru copii, loc de joaca si club -disco pentru copii, terasa, Wi-Fi, sala fitness, tenis de masa,
salon de infrumusetare, teren de volei, mini teren de fotbal, biliard, parcare.

Facilitati camere:
Camerele elegante si decorate cu bun gust sunt dotate cu aer conditionat, mini-bar, TV satelit, telefon, baie cu dus,
uscator pentru par, seif, 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 dimesiuni mai mici, fără balcon sau pot avea
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vederea obstrucţionată.
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