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Centavur Hotel
Owner
Name:
First Name:
Phone:
City:

Хотел Кентавър(Centavur Hotel)
Хотел Кентавър(Centavur Hotel)
359 885 666506
Бяла(Byala)

Listing details

Location
City:
Address:

Byala
12A - Andrei Premyanow str.

Common
Title:
Property Type:
Price per night
for:
Price:

Centavur Hotel
Family Hotels
Per person
20.00 BGN

Property Features
Property
Features:

Swimming Pool, Washing machine, Yard, Balcony,
TV, Toilet & bathroom in room, Restaurant

Additional information
Apartment with
1 bedroom
(number):
Double rooms
(numbers):
Triple rooms
(numbers):
Additional
information:

2

9
3
Семеен хотел "Кентавър" е най-добрият избор за
гр.Бяла и най-подходящото място за Вашата
почивка. Удобен е както за туристи, така и за
бизнесмени и младоженци, които искат да
прекарат невероятно своя меден месец. Хотелът е
разположен в близост до центъра на гр.Бяла, с
невероятна гледка от всички стаи към Черно море
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и само на 300м от плажната ивица на града.
Разполага със собствен паркинг, градина, басейн
и ресторант. А стайте разполагат с телевизор
(кабелна ТВ) и самостоятелен санитарен възел.
Град Бяла се намира на 50 км. южно от град
Варна и на 70км. северно от град Бургас. Приятен
морски курорт с обширен плаж, много почивни
станции, красива водна пързалка, които се радва
на повече слънчеви дни, топла морска вода до
средата на октомври и невероятно мек и приятен
климат.
Историята на Бяла датира поне от 4 век. пр.н.е.,
с тогавашното си име Аспрос. Бяла става град
през 1984г., в момента с развит туризъм и
земеделие, изградена леглова база, спокойно
място за почивка и отдих. Градът е известен с
винарската си изба и с ароматното си вино
“Димят”.
Семеен хотел "Кентавър" разполага с:
● 4 двойни стай
● 3 стай сплани + легло
● 5 стай тип спалня
● 2 апартамента
Всички стай разполагат с панорамен изглед към
Черно море, телевизор (кабелна ТВ) и
самостоятелен санитарен възел.
Prices:

Contact information
First Name:
Centavur Hotel
Mobile:
359 885 666506
Website URL: hotelcentaur.hit.bg/
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