Balchik Pool & Panorama

Oplev ægte bulgarsk atmosfære i moderne lejlighed
Dette lille intime feriekompleks med 13 lejligheder stod færdigt i 2008. Det ligger i udkanten af kystbyen
Balchik nord for Varna. Komplekset ligger på en skrånende grund i rolige, grønne omgivelser med
bulgarske sommerhuse på alle sider. Fra de store vinduer kan man nyde den smukke havudsigt og følge
med i hvordan bulgarerne pusler med deres køkkenhaver og vin og går til stranden. Alle lejligheder har
altan eller terrasse. Lejer man penthouselejligheden, får man en bolig i tre plan med privat adgang til
panoramaterrassen på toppen af komplekset.
Bygherren er et dansk/bulgarsk par, som selv har sommerhus i området og fortsat ejer en lejlighed i
komplekset. Komplekset byder på alle de faciliteter danskere forventer i en god sommerbolig, ikke mindst
fuldt udstyret køkken, vaskekælder, swimmingpool og avanceret aircondition. Mulighed for babyseng.
I lokalområdet (inden for få hundrede meter) er der både indkøbsmuligheder og restauranter. Den
botaniske have med et væld af restauranter nås på en 20 minutters spadseretur. Foran botanisk have
ligger en af byens strande. Komplekset råder over en minibus med plads til 10 passagerer og chauffør.
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Balchik Pool & Panorama
Priser pr. uge for lejligheder i danske kroner
HØJSÆSON - skolernes sommerferie
Toværelses,

2 voksne, 2 børn

4.000,00

Treværelses, 4 voksne, 2 børn

6.000,00

Penthouse,

8.000,00

4 voksne, 2 børn

MELLEM- OG LAVSÆSON
Toværelses

2.150,00

Treværelses

3.150,00

Penthouse

4.150,00

Slutrengøring, vask samt forbrug

0,00*

* Gratis ved minimum 7 dages leje. Ved kortere lejeperioder samt
mellem- og lavsæson: 150 DKK.

Den historiske by Balchik
Balchiks historie strækker sig tilbage til det 5. århundrede f.kr.
Man føler sig velkommen fra det øjeblik, man sætter sin fod på
strandpromenaden eller i en af byens hyggelige gader. En af
byens attraktioner er et sommerslot bygget af den rumænske
dronning Marie. Slottet ligger i byens botaniske have med snoede
stier og små vandfald og bør absolut besøges.
Balchik er anlagt på en bjergside og skråner scenisk ned mod
havet og byens tre sandstrande. Byens puls mærker du bedst en
sommerdag på havnepromenaden, hvor de traditionelle, åbne
fiskerjoller ligger side om side med moderne lystyachts.
Albena - familiernes baderesort no. 1
Albena-komplekset er anlagt langs en 6 km lang, bred,
børnevenlig sandstrand. Komplekset har alt hvad man kan ønske
sig på en ferie. Masser af strand-aktiviteter for store og små,
tennisbaner, minigolf, ridning, shopping, små parker, et børnetivoli og et væld vidt forskellige restauranter, natklubber,
diskoteker og barer. Resortet har et spa-center og ikke mindre
end 21 udendørs og fire indendørs swimmingpools.
Resortet ligger ved siden af naturparken ”balata” hvilket er med til
at understrege Albena som Bulgariens ”grønne” resort. Der er for
nylig blevet anlagt træ-belagte stier gennem dele af naturparken.
Stemningen er ikke så hektisk og hårdt pumpet som i f.eks.
Golden Sands og Sunny Beach.
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