LIGHTHOUSE GOLF & SPA
Kavarna, Bulgaria
КАВАРНА

Descriere LIGHTHOUSE GOLF & SPA 5*, Kavarna, Bulgaria
Complexul Lighthouse Golf & Spa intruchipeaza spiritul cald si prietenos al Bulgariei, oferind clientilor posibilitatea de a
se detasa de stresul din viata de zi cu zi. Complexul are un design clasic european, insa accentul se pune foarte mult
pe atentia oferita clientilor.
Descriere :
Complexul Lighthouse Golf & Spa intruchipeaza spiritul cald si prietenos al Bulgariei oferind clientilor posibilitatea de a
se detasa de stresul din viata de zi cu zi. Complexul are un design clasic european, insa accentul se pune foarte mult
pe atentia oferita clientilor.
Localizare :
Hotelul Lighthouse Golf Resort este situat la 7 km nord de Balchik, pe prima linie, cu vedere spre malul mării.
Website:
http://www.lighthousegolfresort.com/
Facilitati hotel:
Hotelul oferă o gamă largă de facilități, cum ar fi un restaurant de primă clasă. lobby bar, piscina si bar în jurul piscinei,
bar pe terenul de golf, bar pe plajă, sală de animație, piano bar, magazine, sala de conferințe, seif la recepție, parcare
gratuită, internet wireless,minibar, telefon, room service, salon de înfrumusețare, magazine, băuturi și țigări importate,
spălătorie, biciclete, terenuri de tenis, centru wellness, teren de golf certificat de 18 găuri proiectat de Jan Wosnam,
teren de antrenament, masă de tenis, fotbal, biliard, săgeți, fitness și saună; piscină în aer liber, umbrele și saloane în
jurul piscinei, plaja privată cu umbrele, si transfer gratuit la plajă.
Facilitati camere:
Toate camerele sunt dotate cu internet wireless,TV cu ecran plat, aer conditionat centralizat, telefon, mocheta, seif
contra cost, uscator pentru par, minibar, terasă proprie cu vedere la piscină și la grădină sau la terenul de golf și la
mare.

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. (20.01.2022 15:52)

