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Къща Амфора,Бяла
Контакт
Име:
Име:
Фамилия:
Тел.:
Website:
Населено
място:

Виолета Янакиева
Виолета
Янакиева
0896 814 640
complexamfora.com
Бяла

Детайли за обявата

Местоположение на обекта
Град / Село:
Адрес:

Бяла
ул. Хан Тервел 4

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

Къща Амфора,Бяла
Къщи за гости и Квартири
За 1 човек
12.00 лв.

Удобства в обекта
Удобства в
обекта:

Фамилна стая, Микровълнова фурна, Детски кът,
Отопление, Хазяи, Двор, Интернет, Паркинг
места, Кухня, Барбекю, Тераса, Хладилник,
Телефон, Климатик, Телевизор, Собствен сан.
възел

Подробна информация
Студио (бр.): 2
Апартамент с 1 1
спалня (бр.):
Двойни стаи 3
(бр.):
Тройки стаи 2
(бр.):
Подробна
Туристически комплекс Амфора се намира в
информация и гр.Бяла, на 50 км. от гр. Варна.
текстово
описание:
Комплексът е ново строителство и се ползва от
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2004 год.Състои се от:
* Леглова
* Безплатен ограден паркинг
* Барбекю /лятна кухня/
Легловата база на комплекс Амфора включва:
* стаи с по две единични легла
* стаи с по две единични легла и едно легло
персон и половина
* стаи с по три единични легла
* стаи с по едно единично легло и едно персон и
половина
* стаи с кухня - бокс, две единични легла и едно
легло персон и половина
* стаи с легло спалня
Стаите са със самостоятелни санитарни възли и
климатици. Във всяка една от тях има хладилник
или мини бар и телевизори (с кабелна телевизия).
Комплексът има възможност за осигуряване на
транспорт при посрещане и изпращане на гостите
си от гр. Варна и гр. Бургас и при частни
посещения на забележителност в страната по
време на престоя им.
Цени:

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

00359 (0)5143 9091
+359 89 6813005
+359 89 6814640
info@complexamfora.com
complexamfora.com
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