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Descriere MIRAMAR HOTEL OBZOR 4*, Obzor, Bulgaria
Hotelul Miramar este situat pe cea mai frumoasa si fina plaja, intr-un ambient extraordinar, destinat relaxarii si
petrecerii vacantei intr-un mod cat mai placut. Conditiile de cazare exceptionale, sistemul Ultra All Inclusive, bogat si
variat, alaturi de servicii de inalta calitate, fac din Miramar un hotel foarte cautat de catre turisti.
Descriere :
Binecunoscut pentru mediul său familial și proximitatea restaurantelor superbe, Club Hotel Miramar face ușor să vă
bucurați de tot ce este mai bun din Obzor. Camerele oferă facilități, precum TV cu ecran plat și aer condiționat, iar
oaspeții pot merge online cu wifi gratuit oferit de hotel
Localizare:
Club Hotel Miramar de 4 stele din Obzor se inscrie in linia hotelurilor apreciate, fiind unul dintre cele mai luxoase
hoteluri pe care le poti gasi in Bulgaria. Club Miramar, situat pe cea mai frumoasa si fina plaja, ofera un ambient
extraordinar destinat relaxarii si petrecerii vacantei intr-un mod cat mai placut. Conditiile de cazare exceptionale
sistemul Ultra All Inclusive 24 de ore, bogat si variat, alaturi de servicii de inalta calitate, fac din Club Miramar din
Obzor un hotel foarte cautat de turisti pentru vacanta de vara, Sarbatorile de Paste , vacanta de 1 Mai si nu numai.
Facilitati hotel:
In cadrul Hotelul Club Miramar va puteti relaxa pe o terasa superbă cu vedere magnifică la mare, lângă barul de pe
plajă, cu şezlonguri şi umbrele, sau practicaţi sporturi nautice și faceţi excursii cu bicicleta prin peisaje naturale
frumoase ,urmand apoi sa va relaxati la centrul spa şi sa va bucuraţi de un somn odihnitor în camera dumneavoastră
spaţioasă şi elegantă.
Facilitati camere:
Proprietatea pune la dispozitia oaspetilor camere si apartamente elegante si spatioase, dintre care majoritatea cu
vedere spre mare. Camerele sunt dotate cu telefon, TV cu ecran plat si programe prin satelit, canapea, aer conditionat,
frigider, dus, uscator, balcon sau terasa.

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 18:54)

