EFFECT ALGARA BEACH
Kranevo, Bg

Descriere EFFECT ALGARA BEACH 4*, Kranevo, Bg
Hotelul este construit intr-un parc ce se întinde pe o suprafață de 85.000 de metri pătrați,un loc minunat pentru
plimbări liniștite si o vacanta relaxanta.Combinația uimitoare de mare si munte este o garanție pentru o odihnă
completă și armonioasă.
Descriere :
Hotelul este construit intr-un parc ce se întinde pe o suprafață de 85.000 de metri pătrați,un loc minunat pentru
plimbări liniștite si o vacanta relaxanta.Combinația uimitoare de mare si munte este o garanție pentru o odihnă
completă și armonioasă.
Localizare :
Hotelul nou deschis Algara Beach, este situat chiar langa plajă, în partea de sud a stațiunii liniștite Kranevo, la cca
600m de zona centrala.
Website:
https://www.algarabeach.com/
Facilitati hotel:
Hotelul pune la dispozitie receptie, Wi-Fi, restaurant principal tip buffet, restaurant cu specific bulgaresc, restaurant cu
specific mediteranean, lobby bar, snack bar, beach bar, evening bar, piscina cu apa de mare/apa minerala, sezlonguri
si umbrele la piscina cat si la plaja, piscina splash pentru copii, parcare gratuita. In zona sportivă exista teren de tenis
(închiriere de echipamente), teren de fotbal, teren de baschet, teren de volei, tir cu arcul, volei pe plajă, tenis de masă.
Facilitati camere:
Camere beneficiaza de canapea dubla extensibila, balcon, baie cu cabina de dus, gresie iin toata camera, free Wi-Fi,
cutie de valori, mini frigider, uscator de par, televizor cu ecran plat.

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. (02.12.2022 02:44)

