ROYAL COVE
Kavarna, Bulgaria
КАВАРНА, УЛ. ДОБРОТИЦА 28

Descriere ROYAL COVE 3*, Kavarna, Bulgaria
Hotelul Royal Cove reprezinta o cladire rezidentiala moderna, cu o suprafata de peste 4.000 mp si este formata
exclusiv din apartamente. Datorita pozitionarii sale, majoritatea apartamentelor beneficiaza de o frumoasa vedere la
mare. Complexul este situat intr-o zona linistita si pune la dispozitia clientilor sai un restaurant cu preparate culinare
specifice bulgaresti, precum si o priveliste minunata asupra Marii Negre. Este recomandat pentru persoanele care sunt
in cautare de liniste, dar si pentru familiile cu copii, datorita apartamentelor spatioase dotate cu bucatarie.
Descriere :
Royal Cove reprezinta o cladire rezidentiala moderna cu o suprafata de peste 4.000 mp si este formata exclusiv din
apartamente. Datorita pozitionarii sale majoritatea apartamentelor beneficiaza de o frumoasa vedere la mare.
Complexul este situat intr-o zona linistita si pune la dispozitia clientilor sai un restaurant cu preparate culinare specifice
bulgaresti, precum si o priveliste minunata asupra Marii Negre. El este recomandat pentru persoanele care sunt in
cautare de liniste, dar si pentru familiile cu copii datorita apartamentelor spatioase dotate cu bucatarie.
Localizare :
Este localizat la cca 55km de Varna, in statiunea Kavarna, la cca 100m de plaja.
Facilitati hotel:
Complexul pune la dispozitia clientilor sai restaurant principal, restaurant "a la carte", bar la piscina cu sectiune pentru
copii, sezlonguri si umbrele la piscină, sala de fitness, sauna, aer conditionat in locuri publice, seif la receptie, internet
in lobby, parcare pazita.
Facilitati camere:
Toate camerele dispun de aer conditionat individual, TV cablu, mini-bar, seif, Wi-Fi (gratuit), balcon, mobilier pe
balcon, vedere la mare sau la parc. Apartamentele dispun si de bucatarie complet utilata.

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. (18.01.2022 06:38)

