PRESTIGE DELUXE
AQUAPARK CLUB
Nisipurile De Aur, Bulgaria
ВАРНА, КК ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ

Descriere PRESTIGE DELUXE AQUAPARK CLUB 4*, Nisipurile De Aur, Bulgaria
Hotelul Prestige Deluxe Aquapark Club este un hotel nou, modernizat integral in anul 2018 la standarde superioare, ce
ofera conditii si facilitati de calitate. Este un hotel apreciat de turistii ce-si doresc o vacanta relaxanta in mijlocul unui
parc verde si racoros, aproape de mare.
Descriere :
Hotel Prestige Deluxe Aquapark Club este un hotel nou , modernizat integral in anul 2018 la standarde superioare.
Este un hotel apreciat de turistii ce-si doresc o vacanta relaxanta in mijlocul unui parc verde si racoros, aproape de
mare, ce ofera conditii si facilitati de calitate.
Localizare :
Hotelul se afla pozitionat la 150 de metri de centrul statiunii si la 300 de metri de plaja cu nisip fin.
Website:
https://ro.prestigedeluxeaquapark.com/
Facilitati hotel:
Hotelul ofera turistilor sai receptie, lobby, casa de schimb valutar, restaurant principal cu terasa, restaurant a la carte
"Sky Heaven", lobby bar, bar la piscina, piscina exterioara cu sectiune pentru copii, Aqua Park cu 3 tobogane cu apa
pentru adulti si mini aqua park pentru copii, o piscina separata de relaxare, loc de joaca pentru copii, mini club, centru
Spa, centru de infrumusetare, animatie pentru copii si adulti, Wi-Fi in tot hotelul, inclusiv in camere, parcare.
Facilitati camere:
Toate camerele sunt dotate cu balcon, baie cu cada/ dus, uscator pentru par, cosmetice de baie, TV LCD satelit, aer
conditionat centralizat, telefon, seif (gratuit), Wi-Fi (gratuit), mini bar.

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 18:44)

