VITA PARK HOTEL
Albena, Bulgaria
КК АЛБЕНА

Descriere VITA PARK HOTEL 3*, Albena, Bulgaria
Hotelul Vita Park este amplasat in zona de parc din statiunea Albena. Iubitorii de adrenalina au acces gratuit la parcul
acvatic Aquamania unde se pot lasa cuprinsi de magia apei si multa distractie pentru adulti si copii. Ultima renovare a
hotelului a fost in 2001.
Descriere :
Hotelul Vita Park este inconjurat de verdeata luxoasa care ofera distractie pentru toata familia. Iubitorii de adrenalina
au acces gratuit la parcul acvatic Aquamania unde se pot lasa cuprinsi de magia apei si multa distractie pentru adulti si
copii. Hotelul Vita Park ofera acomodari in camere moderne cu aer conditionat si servicii all inclusive. Hotelul Vita Park
din Albena ofera o gama larga si variata de servicii, facilitati si conditii bune de cazare. Ultima renovare a hotelului a
fost in 2001.

Localizare :
Hotelul Vita Park din Albena este amplasat in zona parcului, la 900 de metri de plaja, magazine, localuri si alte puncte
de interes. Hotelul ofera un serviciu gratuit de transfer cu autobuzul de la/la plaja, la fiecare 30 de minute, intre orele
09:00 - 17:00.

Facilitati hotel:
Hotelul dispune de shuttle bus pana la plaja inclus in tarif, piscina, piscina pentru copii, sezlonguri si umbrelute la
piscina si pe plaja gratuite, restaurant, bar, biliard, internet cafe, masaj, teren de fotbal, teren de basket, tenis de
masa, gradinita, loc de joaca pentru copii, magazin, birou de schimb valutar, seif, lift, rent-a-car, parcare, facilitati
pentru persoanele cu dizabilitati, sala de conferinte. Ofera sezlonguri si umbrele gratuite pentru oaspetii hotelului la
piscina si pe plaja.

Facilitati camere:
Camerele duble sunt dotate cu aer conditionat, balcon, baie cu dus, televiziune prin cablu, telefon, mini-bar (contra
cost).

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. (27.01.2022 19:33)

