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ХОТЕЛИ В БОРИНО, ХОТЕЛ ДЕЙЗИ БОРИНО
Контакт
Име:
Име:
Фамилия:
Тел.:
Населено
място:

Мелиха(HOTELI IN BORINO HOTEL DEIZI
BORINO) Неби(Nebi)
Мелиха(HOTELI IN BORINO HOTEL DEIZI
BORINO)
Неби(Nebi)
03042/ 26-16
Борино(Borino)

Детайли за обявата

Местоположение на обекта
Град / Село:
Адрес:

Borino
с. Борино, ул. "Родопи" №225

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

ХОТЕЛИ В БОРИНО, ХОТЕЛ ДЕЙЗИ БОРИНО
Семейни хотели
0.00 лв.

Подробна информация
Подробна
информация и
текстово
описание:

Почивка в БългарияЗ А П О В Я Д А Й Т Е В
СЕМЕЕН ХОТЕЛ-РЕСТОРАНТ "ДЕЙЗИ" с.
Борино, общ. Борино, обл. Смолян За нас е
изключителното удоволствие да Ви посрещнем в
нашия задушевен, уютен и комфортен хотел и
ресторант и Ви благодарим за направения избор.
За Вас ще се погрижи нашият квалифициран и
млад обслужващ персонал. Нашия малък семеен
хотел е уникален за България и прекараното
време в него и с нас кара гостите ни да се връщат
отново и отново. Нашите гости се докосват до
един различен свят на удоволствия и природа и си
тръгват напълно релаксирани и удовлетворени.
Очакват Ви незабравими преживявания. Семеен
хотел-ресторант “Дейзи” е новопостроен в с.
Борино и е открит през 2006 год. За да бъде
почивката Ви наистина атрактивна собствениците
имат възможност и организират излети до
местните забележителности – Ягодинска пещера,
пещера Дяволско гърло, Кемеров мост, Резерват
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“Кастракли” и много други. През
пролетно-летния сезон се организират излети
съчетани с пикници, риболов, фотолов, лов,
стрелба с лък. За зимния сезон се организират
излети до х. “Орфей”, съчетани със зимен
пикник, също така се предоставя 50 минутен
транспорт до пистите на курорта “Пампорово”.
Собствениците - семейство Небиеви се гордеят
със своя хотел и ресторант и не на шега казват
“...посрещаме гости изпращаме приятели...”.
Цени:

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

HOTELI IN BORINO HOTEL DEIZI BORINO
Неби
03042/ 26-16
0878 308 700
hoteldeizi@mail.bg
www.hotel-deizi.hit.bg
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