Byala Residence

Luksuriøse lejligheder i intimt kompleks med smuk have, pool og relax-zone
Et lille lejlighedskompleks opført af norsk developer med kun 12 lejligheder og tre studios. Elevator.
Alt er splinter nyt. Komplekset ligger i rolige omgivelser på det højeste punkt i Byala. Fem minutters
gang til købmand og restauranter, 15 minutters gang til stranden med fint hvidt sand, rent badevand
og vandrutsjebane.
•
Lejlighederne har veludrustede køkken/alrum, støjsvage AC anlæg, elektriske markiser og kabel TV
•
Fodboldspil og wireless Internet i fællesområdet ved poolen
•
Smukt haveanlæg med solplads, drømmesenge, overdækket veranda og barbecue
•
Poolbar (selvbetjening) med køkkenfaciliteter, hvor man selv kan tilberede BBQ
•
Evt. kan der bestilles mad udefra, som kan serveres ved poolen eller i lejligheden
•
Swimmingpool med jacuzzi, børnepool og bruser
•
Super venligt engelsktalende personale, som kan arrangere udflugter og hjælpe med akutte behov
•
Weekendseng og barnestol kan forudbestilles hos bulgarien.dk
•
Ekskursioner, billeje, havkayak m.m. - spørg bulgarien.dk, som har personale i området
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Byala Residence
2011 priser for lejligheder pr. uge i danske kroner
HØJSÆSON (uge 27 - 32)
Studio (2 personer)

1.400,00

2V lejlighed (4 personer)

2.400,00

MELLEM– OG LAVSÆSON
Studio (2 personer)

950,00

2V lejlighed (4 personer)

1.900,00

Slutrengøring, vask samt forbrug

0,00*

* Inkluderet ved min. 7 overnatninger. Ved kortere lejeperioder: 300 DKK

Byala og Obzor
Regionen omkring kystbyerne Byala og Obzor betegnes som Den
Bulgarske Riviera. Området er i rivende udvikling med bl.a.
ridemuligheder, jagt, sport, marina, casino mv. I Obzor ligger et
af Bulgariens største diskoteker - Space Club.
Obzor & Byala har med hver sine ca. 3.000 indbyggere bevaret
deres landlige idyl, selv om de ligger ved Bulgariens bedste hvide
sandstrande, som strækker sig 15 kilometer langs de smukke
bugter og det frodige bakkelandskab.
Området byder på et væld af små og store restauranter og
forlystelser med yderst rimelige priser. Jorden i Byala er velegnet
til vindyrkning, og byen er omgivet af vinmarker. Smag vinen på
de lokale restauranter eller på det lokale ”vinslot”, Chateau
Polychronoff.
Beliggenheden mellem Bourgas og Varna gør også disse to
områder til et godt udgangspunkt for udflugter. Man bør opleve
livet, shoppingen og de grønne parker i den hyggelige storby
Varna. Varna kan tilbyde noget for enhver smag: ZOO, opera,
forlystelser, ruiner fra romertiden, shoppingmalls, museer og
meget mere.
www.bulgarien.dk: BulgarienByer og resortsByala
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