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Descriere MARIETA PALACE 4*, Nessebar, Bulgaria
Deschis in 2007, hotelul dispune de 88 camere duble si 16 apartamente luxoase, mobilate cu mult bun gust, o
atmosfera placuta, calda si primitoare ce ofera oaspetilor sai cea mai confortabila vacanta de vara.
Descriere :
Deschis in 2007, hotelul dispune de 88 camere duble si 16 apartamente luxoase, mobilate cu mult bun gust, o
atmosfera placuta, calda si primitoare ce ofera oaspetilor sai cea mai confortabila vacanta de vara. Se face remarcat
prin arhitectura moderna si stilul unic alaturi de eleganta si originalitatea statiunii.
Localizare :
Hotelul Marieta Palace este situat in partea de nord a statiunii, la cca 500 de metri de plaja, aproape de cele mai
importante puncte turistice si de afaceri din statiunea Nessebar.
Website:
http://www.marietapalacenessebar.com/
Facilitati hotel:
Hotel Marieta Palace dispune de restaurant, cocktail bar (deschis nonstop), lobby bar, sala de conferinte, internet
gratuit, room service, coafor, magazin de suveniruri, bowling, biliard, discoteca, centru spa modern cu baie turceasca,
infrared sauna, sauna normala, baie de aburi, solar, zona de recreere, sala de fitness, piscina exterioara la ultimul
nivel, parcare subterana gratuita.
Facilitati camere:
Camere dispun de grup sanitar propriu cu cabina de dus si uscator de par, aer conditionat centralizat, TV satelit, minifrigider, telefon, acces la internet (gratuit), seif (contra cost), balcon. O parte din camere dispun de fotoliu extensibil
sau canapea.

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. (26.07.2021 03:48)

