ADMIRAL HOTEL
Nisipurile De Aur, Bulgaria
ВАРНА, КК ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ

Descriere ADMIRAL HOTEL 5*, Nisipurile De Aur, Bulgaria
Hotelul Admiral din Nisipurile de Aur a fost dat in folosinta in anul 2004, reprezentand o varianta de cazare selecta, de
lux. Servicii de calitate, finisaje deosebite si cu stil, preparate delicioase servite de ospatari experimentati - totul e
facut sa creeze concediul viselor dvs. Majoritatea camerelor beneficiaza de vedere frontala sau laterala la mare.
Descriere :
Hotelul Admiral din Nisipurile de Aur a fost dat in folosinta in anul 2004, reprezentand o varianta de cazare selecta, de
lux. Servicii de calitate, finisaje deosebite si cu stil, preparate delicioase servite de ospatari experimentati - totul e
facut sa creeze concediul viselor dvs. Majoritatea camerelor beneficiaza de vedere frontala sau laterala la mare.

Localizare :
Hotel Admiral este unul din putinele hoteluri de cinci stele din statiune si este situat chiar in zona centrala fiind separat
de plaja doar de aleea pietonala de promenada.

Categorie:
5*
Website:
Facilitati hotel:
Hotelul pune la dispozitie receptie, lobby, restaurante, baruri, piscina interioara cu sectiune pentru copii, piscina
exterioara pentru adulti, piscina exterioara pentru copii, Wi-Fi, sala de fitness, solar, centru wellness, salon de
infrumusetare, sali de conferinte, discoteca, biciclete, birou de turism, loc de joaca pentru copii, sala de jocuri, biliard,
tenis de masa, volei, parcare.

Facilitati camere:
Toate camerele sunt spatioase si elegant decorate si sunt dotate cu televizor, baie cu dus sau cada, birou, telefon, aer
conditionat, minibar, uscator pentru par, internet, balcon, pardoseala-mocheta.

Camere in allotment cu reconfirmare in termen de 48h de la rezervare! *Promo/Economy Rooms – sunt camere limitate
ca număr, au perioade de vânzare diferite și beneficiază de reduceri speciale. Ele oferă aceleași condiții de cazare ca
restul camerelor din ofertă doar că în unele situații pot apărea anumite inconveniente cum ar fi: poziționarea în zone
nefavorabile (de exemplu: clădiri anexe, parter, pe colț, etc.), pot avea dimesiuni mai mici, fără balcon sau pot avea
vederea obstrucţionată.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (19.06.2021 10:19)

