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Nisipurile De Aur, Bulgaria
ВАРНА, КК ЗЛ.ПЯСЪЦИ П.К.46

Descriere LJULJAK 3*, Nisipurile De Aur, Bulgaria
Hotelul Ljuljak din Nisipurile de Aur este un hotel cochet, inconjurat de o frumoasa gradina interioara, creeaza o
atmosfera romantica si relaxanta. Hotelul se bucura de renovari continuie si ofera cazare in camere confortabile,
apartamente spatioase, servicii de masa intr-un frumos restaurant cu terasa.
Descriere :
Hotelul Ljuljak din Nisipurile de Aur este un hotel cochet, inconjurat de o frumoasa gradina interioara, creeaza o
atmosfera romantica si relaxanta. Hotelul se bucura de renovari continuie si ofera cazare in camere confortabile,
apartamente spatioase, servicii de masa intr-un frumos restaurant cu terasa.
Localizare :
Hotelul Ljuljak se află în stațiunea Nisipurile de Aur, la doar 400 de metri de plaja cu nisip si la o distanta similara fata
de zona comerciala.
Website:
www.ljuljakgoldensands.com
Facilitati hotel:
Hotelul pune la dispozitia turistilor sai receptie, schimb valutar, wi-fi in zonele publice, restaurant principal cu terasa,
lobby bar, bar la piscina, piscina exterioara cu sectiune destinata copiilor, loc de joaca, sezlonguri si umbrele la piscine,
tenis de masa, biliard, masaje, parcare.
Facilitati camere:
Camerele sunt luminoase și au fiecare balcon privat cu vedere la zona verde, aer condiționat, zonă de relaxare, TV prin
satelit și baie moderna, uscator pentru par, mini frigider.

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. (26.07.2021 04:15)

