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SANDY BEACH
Albena, Bulgaria

Descriere SANDY BEACH 3*, Albena, Bulgaria
Hotelul Sandy Beach a fost complet renovat în 2011 și oferă o gamă largă de facilități și servicii. Camerele sunt
elegante și confortabile, iar personalul profesionist se va asigura că veți avea o vacanță minunată, plină de emoții și
momente minunate.
Este Situat in centrul stațiunii, înconjurat de numeroase magazine, restaurante și baruri. La doar 100 m distanță de
plajă.

Servicii incluse
- CAZARE CAMERA DUBLA
- ALL INCLUSIVE
- 1 umbrela si 2 sezlonguri la plaja/camera (in limita disponibilitatilor)

Servicii neincluse
Taxa de statiune:
- 1,5 Euro/ pers/ zi (adult)
- 0,75 Euro/ pers/ zi (copil)

Informatii utile
Tarife:
inainte de 07.06 si dupa 14.09.2020 = de la 32 euro/pers/noapte/ cam dubla
intre 08.06-21.06 si 07.09-13.09.2020 = de la 45 euro/pers/noapte/ cam dubla
intre 22.06-01.07 si 25.08-06.09.2020 = de la 58 euro/pers/noapte /cam dubla
intre 02.07-24.08.2020 = de la 70 euro /pers/ noapte /cam dubla
Reduceri:
- 1 copil cu varsta 0-2 ani gratuit
- 1 copil cu varsta 2-12 ani gratuit
- 2 copii cu 2 adulti in camera de 2-11.99 ani : primul copil are gatuitate, al doilea copil achita 30%
Early booking : 20% pana la 31.01.2020
Early booking : 15% pana la 29.02.2020

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (14.07.2020 06:33)

Early booking : 10% pana la 31.03.2020
Reducerile se aplica pentru un sejur de minim 5 nopti

Tip proprietate
Hotel

Tip masa
All-inclusive

Tipuri servicii
Individual
Cazare
Masa
All inclusive

Facilitati proprietate
Wifi
Parcare
Piscina
Restaurant
Bar

Facilitati camera
Tv
Ac
Baie
Balcon
Baie privata
Dus
Prosoape

Tematica
Familie
Plaja

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (14.07.2020 06:33)

