MAGNOLIA HOTEL
Albena, Bulgaria
КК АЛБЕНА

Descriere MAGNOLIA HOTEL 3*, Albena, Bulgaria
Hotelul este situat in zona de parc, la 800 metri de plaja. Un hotel modern, renovat in anul 2010, care ofera oaspetilor
conditii perfecte de odihna, iar pentru copii exista multe activitati si posibilitati de joaca.
Descriere :
Hotelul este situat in zona de parc la 800 metri de plaja statiunii Albena. Un hotel modern, renovat in anul 2010, care
ofera oaspetilor conditii perfecte de odihna, iar pentru copii exista multe activitati si posibilitati de joaca.
Localizare :
Hotel Magnolia din Albena este situat la 800 de metri de plaja si la 750 de metri de zona comerciala din statiune.
Facilitati hotel:
Complexul Magnolia este format din 2 cladiri centrale - Magnolia Plus si Magnolia Standard care ofera conditii superbe
pentru o vacanta linistita, inconjurat de natura intr-o zona linistita a statiunii. Receptia hotelului este de 24 de ore, mai
beneficiaza de alfel si de informatii, apel de trezire, oficiul postal, piscina in aer liber, restaurant principal cu terasa,
lobby bar, snack bar, seif in camera din Magnolia Garden si seif la receptia, contra cost, pentru Magnolia Plus.
Facilitati camere:
Hotelul intampina clientii cu camere standard si camera de lux, ce au sisteme de aer conditionat, baie cu dus si balcon,
telefon, TV, mini barului in camera cu costa suplimentar.

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. (05.08.2021 05:23)

