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Descriere Dobrudja 3*, Albena, Albena
Situată în Albena, la o distanță de 350 m de plaja Albena Central, această proprietate de 3 stele dispune de piscină
interioară, piscină în aer liber, cu șezlonguri și umbrele de soare, precum și de un centru spa/wellness care asigură
servicii pentru un sejur extrem de relaxant. Facilitățile de la Dobrudja includ și sală de fitness. Proprietatea are recepție
cu program non - stop, unde clienții sunt întâmpinați cu ospitalitate în orice moment al zilei. Se oferă acces gratuit la
internet Wi-fi în spațiile publice. Parcarea este posibilă pe stradă, în imediata apropiere a proprietății.
Camerele luminoase de la Dobrudja sunt dotate cu aer condiționat, Tv și seif. În camere există baie cu duș.
Proprietatea oferă camere pentru nefumători.
Dobrudja pune la dispoziția oaspeților un restaurant. Masa poate fi servită atât în interior, cît si în aer liber, pe terasă,
în funcție de vreme. Oaspeţii pot avea diverse băuturi răcoritoare sau alcoolice la bar.
Din facilitățile oferite de proprietate nu lipsește centrul de wellnes și spa, unde oaspeții se pot relaxa la masaj, saună
sau la baia cu aburi. Cada cu hidromasaj și baia turcească întregesc oferta variată de servicii pe care le propune
centrul spa. În cadrul proprietatății există piscină interioară pentru lunile mai reci sau pentru zile toride, precum și
piscină exterioară unde oaspeții se pot relaxa și bronza în voie. Piscina exterioară este prevăzută cu șezlonguri
confortabile, prosoape și umbrele de soare.
Activitățile sportive sunt o altă opțiune de petrecere a timpului liber. O sală de fitness cu echipamente necesare pentru
o gamă variată de exerciții fizice este la dispoziția celor interesați. În zonă se organizează sesiuni de scufundări.
Dobrudja este o alegere excelentă pentru călătorii interesați de natură. Împrejurimile oferă posibilitatea organizării de
ore de călărie și sesiuni de pescuit.
Facilitățile de la proprietate mai cuprind un lift și o cameră pentru bagaje. Printre alte servicii se regăsesc schimb
valutar și serviciul de spălătorie.
Cel mai apropiat aeroport este Aeroportul Varna, situat la o distanță de 25 km.
Cele mai apropiate atracții de Dobrudja sunt: Aqua Park Albena - 700 m, Baltata - 1,4 km, Black Sea Ice Arena - 2,6 km.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (04.10.2022 00:10)

