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Descriere ISKAR 3*, Sunny Beach, Albena
Amplasată în Sunny Beach, la 200 m de plaja Sunny, Iskar este o proprietate de 3 stele care oferă o piscină în aer liber,
terasă cu șezlonguri și umbrele de soare și unități de cazare cu aer condiționat. Proprietatea are servicii de recepție cu
program non - stop și închirieri auto. Se oferă acces gratuit la internet Wi-fi în spațiile publice. Parcarea este disponibilă
la proprietate gratuit.
În camere există baie cu duș. Camerele luminoase de la Iskar sunt dotate cu aer condiționat, Tv și seif. Oaspeții au
acces gratuit la serviciul Wi-fi în camere. Curățenia in cameră se face zilnic. Proprietatea oferă camere pentru familie
cu o suprafață mai mare și un număr mai mare de paturi față de cele standard.
Iskar pune la dispoziția oaspeților un restaurant. Masa poate fi servită atât în interior, cît si în aer liber, pe terasă, în
funcție de vreme. Oaspeţii pot avea diverse băuturi răcoritoare sau alcoolice la bar. Pentru cei cu anumite nevoi de
nutriție, Iskar oferă meniuri pentru diete speciale.
Din facilitățile oferite de proprietate nu lipsesc facilitățile spa, unde oaspeții se pot relaxa în voie la diverse tipuri de
masaj. În cadrul proprietatății există piscină în aer liber cu tobogan cu apă, pentru cei dornici de distracție.
Oaspeții își pot petrece timpul liber jucând tenis de masă. Pentru cei dornici de socializare, echipa de animatori
pregătește zilnic momente de distracție în grup sau concursuri cu premii.
Proprietatea este o alegere potrivită pentru familiile cu copii. Cei mici se pot distra în aer liber la piscina pentru copii,
prevăzută cu tobogan cu apă sau în locul de joacă special amenajat. Pentru orele toride cei mici pot opta pentru clubul
amenajat la interior, unde există jocuri și programe de animație.
Facilitățile de la proprietate mai cuprind un lift și o cameră pentru bagaje. Printre alte servicii proprietatea oferă și
serviciul de schimb valutar.
Iskar se află la 3,7 km de Orașul vechi Nesebăr și la 21 km de Aeroportul Burgas. La cerere proprietatea organizează
transfer la/de la aeroport contra cost.
Cele mai apropiate atracții de Iskar sunt: GRAND Club - 300 m, Poștă - 600 m, Iceberg Party Club - 700 m.
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