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Смеен Хотел Атлас,Влас
Контакт
Име:
Име:
Тел.:
Населено
място:

Смеен Хотел Атлас(Family Hotel Atlas)
Смеен Хотел Атлас(Family Hotel Atlas)
359 554 68785, 359 554 68472
Св. Влас(Sveti Vlas)

Детайли за обявата

Местоположение на обекта
Град / Село:
Адрес:

Sveti Vlas
кв."Русалка" 129

Основни данни за обекта/обявата
Заглавие:
Тип обект:

Смеен Хотел Атлас,Влас
Семейни хотели

Удобства в обекта
Удобства в
обекта:

Кухня, Тераса, Хладилник, Телефон, Телевизор,
Собствен сан. възел, Ресторант

Подробна информация
Апартамент с 1 9
спалня (бр.):
Подробна
Разположен на едва 300 метра от плажa на Свети
информация и Влас, Хотел Атлас е чудесно място за почивка
текстово
през летните месеци. Разположението му го прави
описание:
подходящ за тези, които търсят условия за
вълнуваща и пълноценна ваканция. Курортното
селище се намира на едва няколко километра от
Слънчев бряг и Несебър, което го прави
прекрасен избор за любителите на забавленията.
Освен това, Свети Влас е разположен в
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подножието на Стара планина, заради което
предлага мек и прохладен климат. Хотел Атлас е
подходящо място за почивка със семейството или
приятели, тъй като предлага за настаняване 9
апартамента. Всички те са с капацитет от 4 места
и има възможност за поставяне на едно
допълнително легло. Гостите на всеки апартамент
могат да се възползват от самостоятелна баня,
тераса, телевизор, хладилник и телефон.
Апартаментите се състоят от две помещения и
има и малък кухненски бокс, подходящ за
приготвяне на лека храна. Хотел Атлас предлага
на своите посетители и ресторант. В него се
сервират ястия от националната кухня, а гостите
могат да се възползват от закуска на блок маса.
Цени:

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

Family Hotel Atlas
359 554 68785
359 554 68472
359 889 516335
hotel_atlas@gbg.bg
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