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Хотел Сиеста,Влас
Контакт
Име:
Име:
Тел.:
Населено
място:

Хотел Сиеста(Hotel Siesta)
Хотел Сиеста(Hotel Siesta)
359 32 268 050, 359 889 024937
Св. Влас(Sveti Vlas)

Детайли за обявата

Местоположение на обекта
Град / Село:
Адрес:

Sveti Vlas
Ул.” Кирил и Методий” 51

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

Хотел Сиеста,Влас
Семейни хотели
Двойна стая
30.00 лв.

Удобства в обекта
Удобства в
обекта:

Басейн, Интернет, Паркинг места, Сейф, Тераса,
Минибар, Климатик, Телевизор, Собствен сан.
възел

Подробна информация
Подробна
информация и
текстово
описание:

Новопостроеният семеен хотел се намира на тихо
и спокойно място, разположен на 5 минути от
плажа и на 100 м от началото на гъстите дъбови
гори на южните склонове на Стара Планина.
Простиращата се живописната гледка обхваща
залива на невeроятната култура и история на
Несебър, бурния нощен живот и фиеста на
Слънчев Бряг и спокойствието и сиестата на
Свети Влас. Хотелът е далече от нощни заведения
и шумни улици, което го прави идеалното място
за туристи, търсещи комфорт, спокойствие и
наслада от пленителната гледка към залива .
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Хотел Сиеста Ви предлага една различна почивка,
напълно съобразена с Вашите нужди и желания.
Ние организираме индивидуални програми за
малки групи, семейства и двойки. Ако желаете
лично отношение и грижа, искате да се
почувсвате напълно отпочинали без да скучаете,
ние ще Ви предоствим най-доброто на
изключително достъпни цени, независимо от
Вашите интереси.
Като допълниение към вашата сиеста, ние ви
предлагаме:
- Разходка с яхта
- Организиране на маршрут за катерене
- Организиране на маршрут за колоездене
- селски туризъм
- лов и риболов - Дегустация на вино
- разнообразие на заведенията за хранене
- транспорт с микробус до всяко място, което
желаете да посетите
- по желание – кратки екскурзии по
Черноморието и във вътрешността на страната
Индивидуалните занимания не са включени в
цената за нощувка.
Обадете се, за нас ще бъде удоволствие да
обсъдим вашата индивидуална програма!
Цени:

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

Хотел Сиеста
359 32 268 050
359 889 024937
welcome@siestahotel.net
siestahotel.net/
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