MARINA SANDS OBZOR
Obzor, Bulgaria
ОБЗОР, МИШЕЛИКА

Descriere MARINA SANDS OBZOR 2*, Obzor, Bulgaria
Marina Sands Obzor este un hotel nou deschis in 2018 si se afla in extremitatea sudica a statiunii, la numai 100 de
metri de plaja. Cu facilitati de ultima ora, conditii de cazare si utilitati moderne, Marina Sands Obzor promite o vacanta
linistita cu servicii de calitate.
Descriere :
Hotelul Marina Sands 4 stele se afla situat pe plaja din statiunea bulagreasca Obzor. Cu un design elegant, spatiile de cazare avand
toate facilitatile necesare pentru un sejur de neuitat.

Localizare:
Hotel Marina Sands de 4 stele din Obzor se afla in extremitatea sudica a statiunii, direct pe plaja, la 2 km de centrul
statiunii si 4 km de Aqua Park Obzor. Cu facilitati de ultima ora, conditii de cazare si utilitati moderne, Marina Sands
promite sa devina un hotel foarte cautat de turistii care apreciaza linistea si serviciile de calitate.
Website:
http://www.miramar-bg.com/ro/
Facilitati hotel:
Hotel Marina Sands dispune de: lobby, receptie, restaurant principal, restaurant a la carte, lobby bar, piscina exterioara
pentru adulti, piscina exterioara pentru copii, 1 tobogan, sezlonguri, umbrele si saltele la piscina, fitness, masaj (contra
cost), coafor (contra cost), cosmetica (contra cost), conexiune Wi-Fi, volei, darts, tenis de masa, biliard, camera de
jocuri, sporturi acvatice (contra cost), magazin, gradina, facilitati pentru persoanele cu disabilitati, spalatorie, servicii
medicale, parcare (in limita disponibilitatilor). mini club, animatie pentru copii, spatiu de joaca pentru copii, patut
pentru infanti .
Facilitati camere:
Hotel Marina Sands dispune de 2 cladiri a cate 4 etaje, 3 lifturi fiecare si avand in total 130 de spatii de cazare ,
camere dotate cu aer conditionat, balcon cu vedere la mare sau parc, baie cu cada, TV prin satelit si canal video si mini
bar.

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 00:50)

