MADARA HOTEL
Nisipurile De Aur, Bulgaria
ВАРНА, КК ЗЛ.ПЯСЪЦИ,П.К.10

Descriere MADARA HOTEL 4*, Nisipurile De Aur, Bulgaria
Hotelul Madara face parte din anul 2014 din renumitul lant hotelier Smartline, ceea ce reprezinta o crestere a calitatii
serviciilor si a conditiilor de cazare si divertisment. Madara este un hotel recomandat pentru familiile cu copii si pentru
toti cei ce isi doresc o vacanta confortabila.
Descriere :
Hotelul Madara, din anul 2014, face parte din renumitul lant hotelier Smartline ceea ce reprezinta o crestere a calitatii
serviciilor si a conditiilor de cazare si divertisment. Madara este un hotel recomandat pentru familiile cu copii si pentru
toti cei ce isi doresc o vacanta confortabila.
Localizare :
Hotel Madara este amplasat in zona de parc a statiuni Nisipurile de Aur, la 350 metri de plaja si la 300 metri fata de
centrul statiunii.
Facilitati hotel:
Hotel Madara dispune de receptie, lobby, restaurant principal, restaurant a-la-carte (contra cost), lobby bar, pool bar,
centru medical, piscina interioara si exterioara, piscina pentru copii, sauna, sala fitness, salon de frumusete, magazin
de suveniruri, loc de joaca pentru copii, club pentru copii, teren de volei, baschet si fotbal, biliard, centru de schimb
valutar.
Facilitati camere:
Camerele sunt lumioase si modern mobilate, dotate cu aer conditionat, telefon, tv-satelit, mini-bar, seif contra-cost,
baie cu cabina de dus, uscator de par, terasa/balcon.

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 18:16)

