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Къща Македонка
Контакт
Име:
Име:
Тел.:
Населено
място:

Къща Македонка(Makedonka House)
Къща Македонка(Makedonka House)
359 2 8779090, 359 898 203094
Добърско(Dobarsko)

Детайли за обявата

Местоположение на обекта
Град / Село:

Dobarsko

Основни данни за обекта/обявата
Заглавие:
Тип обект:
Цени от:

Къща Македонка
Вили и Хижи
0.00 лв.

Подробна информация
Подробна
информация и
текстово
описание:

Почивка в БългарияАко искате да се насладите
на красотата и природата , ако искате да се
откъснете от забарзаното си ежедневие , да
забравите за клаксоните, шумотевицата и стреса
на големия град - Добре дошли в Добърско.
Промоционални оферти на къща Македонка
Къщата се намира непосредствено до центъра на
града. Стаите са са двойки и тройки, всички със
самостоятелен санитарен възел. Всички стаи са
обзаведени в битов стил с легла с ергономични
матраци, гардероби, маси, столчета, нощни
шкафчета и нощни лампи.
Ние ще ви посрещнем като наши гости, ще се
радваме да ни гостувате в къща " Жоро
Македонеца". Ще се забавляваме заедно, всичко
което ви предлагаме е специално за вас.
Къщата работи целогодишно. Отоплението е
локално парно.
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На място могат да се организират разходка в
планината, бране на гъби или капини, пикник и
още много други...
Механата е мястото , където нашите гости се
хранят и забавляват . А огънят от камината
създава допълнително настроение и нови
приятели . По желание на гостите се приготвят
мести традиционни ястия.
Този дом е идеално място за живеене, почивка и
удоволствие. При нас ще бъдете посрещнат като
дългоочакван гост и приеман като скъп приятел.
Ще почувствате нашето ежедневие, техните
нрави, обичаи, празненства и традиционни
занаяти.
Цени:

Контактна информация за обекта
Име:
Телефон:
GSM:
GSM:

Makedonka House
359 2 8779090
359 898 203094
359 898 567542
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