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Хотел Зебра,Царево
Контакт
Име:
Име:
Тел.:
Населено
място:

Хотел Зебра(Hotel Zebra)
Хотел Зебра(Hotel Zebra)
550 55111
Царево(Tzarevo)

Детайли за обявата

Местоположение на обекта
Град / Село:
Адрес:

Tzarevo
ул. Хан Аспарух - 10А

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

Хотел Зебра,Царево
Хотели
Двойна стая
64.00 лв.

Удобства в обекта
Удобства в
обекта:

Басейн, Джакузи, Сешоар, Пералня, Интернет,
Конферентна зала, Паркинг места, Рум сервиз,
Сейф, Тераса, Хладилник, Телефон, Климатик,
Телевизор, Собствен сан. възел

Подробна информация
Апартамент с 1 22
спалня (бр.):
Двойни стаи 18
(бр.):
Подробна
Хотелският комплекс е четириетажен, като в
информация и централната зона се оформя атриум с остъклена
текстово
пирамида. Сградата е с разгърната площ 5 200
описание:
кв.м. Два панорамни асансьора свързват етажите.
Хотелът разполага с подземни гаражи с капацитет
22 места.
В свободното дворно пространство е оформена
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зона за отдих и спорт с открит плувен басейн,
шезлонги и др.
На приземния етаж функционира ресторант със
60 места и дневен бар с 20 места.
Извън туристическия сезон хотел “Зебра”
организира и провежда семинари, симпозиуми,
фирмени тържества и фирмен тийм билдинг.
Разположен съвсем близо до морския бряг и
разполагащ с модерно обзаведени и
климатизирани стаи, хотел “Зебра” е идеалната
дестинация за поощрително пътуване или
провеждане на тийм-билдинг за Вашите
служители.
Конферентната зала със 70 места, оборудвана с
необходимата мултимедийна техника и нашият
специално обучен персонал осигуряват
перфектното провеждане на Вашата
конференция, семинар или симпозиум.
Ресторантът на хотел “Зебра” Ви предлага богат
избор от ястия и напитки, с които в комфортна
обстановка да отпразнувате фирменото си
тържество.
Цени:

Контактна информация за обекта
Име:
Телефон:
E-mail:
Website URL:

Хотел Зебра
0590/ 55 111
hotel.zebra@gmail.com
www.hotel-zebra.com
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