Bulrest.com - почивка в хотели, апартаменти и квартири
http://bulrest.com/

Вила Рени,Обзор
Контакт
Име:
E-mail:
Име:
Фамилия:
Тел.:
Website:
Населено
място:

Ирена(Irena) Михаилова(Mihailova)
imihailova7@gmail.com
Ирена(Irena)
Михаилова(Mihailova)
+359889366624
villa-reny.com/index.php/bg/
Обзор(Obzor)

Детайли за обявата

Местоположение на обекта
Град / Село:
Адрес:

Obzor
ул Бриз 1

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

Вила Рени,Обзор
Семейни хотели
Двойна стая
40.00 лв.

Удобства в обекта
Удобства в
обекта:

Интернет, Паркинг места, Кухня, Барбекю,
Тераса, Хладилник, Минибар, Климатик,
Телевизор, Собствен сан. възел

Подробна информация
Подробна
информация и
текстово
описание:

Вила Рени, град Обзор Ви предлага лятна почивка
на море, съчетавайки настаняване в стаи за гости
тип семеен пансионат с удобствата на настаняване
в хотел на 100 метра от морето.
Тук ще прекарате една приятна лятна почивка на
100 метра от нашето прекрасно Черно море в
Обзор - градът с най-големият и просторен плаж
на Българското Черноморие, съчетал в себе си
уникално благотворното въздействие на морски с
планински климат.
Нашата къща за гости предлага стаи за гости двойна стая, стая тройка, апартамент. Всяка стая
е със собствен санитарен възел/душ/, кабелна
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телевизия, хладилник, климатик. Стаите за гости
на вторият етаж- с тераси.
Най-приятното място у нас е нашата прекрасна
кафе - тераса с директен изглед към морето. На
терасата има кухненски кът с барплот, голяма
хладилна витрина, електродомакински уреди и
прибори за хранене, маси и столове за всички. На
нея, както и на още 2 кухненски къта във вилата,
има възможност за самостоятелно приготвяне на
храна. Терасата е място за запознанства и весело
общуване на туристите ни.
На двора-кът с барбекю, кухненски кът с газов
котлон, електрическа фурна.
Детски кът - тревна площ за деца с детска люлка
Обзавеждане на стаите - легла, нощни шкафчета,
гардероб, табуретки, пластмасови столове за
терасите, сушилници, телевизори / кабелнаТВ /,
минибарчета, самостоятелни санитарни възли,
климатици.
За резервация - 10 % от стойността на престоя по
банков път или пощенски запис.
Допълнителни услуги: 3 паркинг места, безплатен
WiFi
До нас се намират 2 прекрасни градски парка
летен театър, люлки , фонтани и лунапарк за деца.
Хранене - в разположен на 100 м от дома ни има
много ресторанти и заведения за бързо хранене.и
павилиони.
Цени:

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

Ирена
Михаилова
00359 556 32481
++359 889 366624
imihailova7@gmail.com
villa-reny.com
irra_56
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