KALIOPA
Albena, Bg

Descriere KALIOPA 3*, Albena, Bg
Hotelul Kaliopa este situat aproape de malul marii, in centrul statiunii Albena. Camerele si apartamentele primitoare
deschid posibilitatea unei vacante relaxante.
Descriere :
Hotelul Kaliopa este situat pe aleea malului marii in centrul Albeniei. Camerele si apartamentele primitoare deschid
posibilitatea unei vacante relaxante. La acest hotel clientii se pot bucura de cafeua de dimineata in timp ce privesc
rasaritul si marea.
Localizare :
Hotelul Kaliopa este localizat chiar pe plaja, in inima statiunii Albena. In apropiere hotelului avem Aeroportul din Varna
la 40 km. Palatul Reginei Maria din Balcic il gasim la 15 minute de mers cu masina si statiunea Nisipurile de Aur este la
14 km.
Facilitati hotel:
Hotelul dispune de parcare platita, bar, piscina exterioara, restaurant cu terasa, gradina, magazin, receptie deschisa
non-stop, taxi si posibilitati de rent a car, lift. Clientii hotelului se pot bucura de trei centre SPA exclusiviste care ofera o
mare varietate de servicii. Internetul Wi-Fi este gratuit in zona receptie, lobby bar si langa piscina.
Facilitati camere:
Hotelul este format din 2 corpuri de cladire, a cate 4 etaje, avand capacitatea totala de circa 140 camere duble si
apartamente. Ultima renovare a hotelului a fost in 2001. Camerele sunt dotate cu aer conditionat, TV cablu, telefon,
mini-bar, baie cu dus, balcon. Suprafata este de circa 25 mp. Camerele de tip studio sunt dotate cu aer conditionat,
televiziune prin cablu, telefon, mini-bar, bucatarie utilata, baie cu dus, balcon.

Camere in allotment cu reconfirmare in termen de 48h de la rezervare! *Economy/Promo Rooms (sau orice alta
denumire similara) – 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. (09.01.2023 09:38)

