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Парлапановата къща за гости
Контакт
Име:
Име:
Тел.:
Населено
място:

Парлапановата къща(Parlapanovata Guest
House)
Парлапановата къща(Parlapanovata Guest
House)
359 2 9427152, 359 899 972917
Боженци(Bozhentsi)

Детайли за обявата

Местоположение на обекта
Град / Село:

Боженци

Основни данни за обекта/обявата
Заглавие:
Тип обект:

Парлапановата къща за гости
Къщи за гости и Квартири

Подробна информация
Подробна
Почивка в България
информация и
текстово
Днес, красивите боженски къщи, разположени на
описание:
двата срещуположни хълма сред обилна зеленина,
посрещат изгревите и залезите в мир и тишина, и
сякаш времето тук наистина е спряло. Ако
търсите почивка и спокойствие елате в
„Парлапановата къща” ***
Къщата предлага 15 редовни легла и 2
допълнителни легла, разположени в 3 двойни стаи
и 3 апартамента.
Отопление - парно
Етаж 1-ви
- 1 апартамент за 2-ма души (с възможност за
допълнително легло). Състои се от спалня с
двойно легло и хол с разтегателен диван (за
настаняване на трети човек). Апартаментът
разполага с луксозен санитарен възел – баня тип
“Флинстоун”/каменна/; мини бар, телевизори в
двете помещения;
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- 2 двойни стаи, всяка от които със самостоятелни
санитарни възли с душ; мини-бар и телевизор;

Етаж 2-ри
1 лукс-апартамент за 5-ма души. Състои се от
спалня с три легла и хол с камина, с възможност
за настаняване на двама човека.
Стаите са самостоятелни – всяка със собствен
санитарен възел (в едната – душ-кабина, в другата
– душ); мини-бар, телевизори във всяка стая;
1 апартамент за 2-ма души (с възможност за
допълнително легло); луксозен санитарен възел с
душ кабина; мини-бар; телевизор;
1 двойна стая със самостоятелен санитарен възел
с душ; мини-бар; телевизор;
Заведения
На разположение на гостите са:
Лоби-бар с 18 места;
Битова механа – 30-35 човека.
Трапези с вкусни манджи по стари, позабравени
български рецепти ще Ви върнат към отминали
времена, а чашите с отлежало българско вино,
изпити с Вашето семейство и приятели ще
разлеят топлината в кръвта и искри в спомените.
Цени:

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

Parlapanovata Guest House
359 2 9427152
359 899 972917
office-s@rholiday.net
www.bhouses.com
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