Obzor Beach Resort ****

Lejligheder direkte på stranden i dansk resort, som har det hele
Obzor Beach Resort er et 4-stjernet ferieparadis fra 2006 beliggende direkte på Obzor-stranden 50
meter fra vandkanten. bulgarien.dk udlejer nogle af de bedste lejligheder i resortet.
•
Lejligheder med køkken/alrum, aircondition, satelit TV med danske kanaler, Internet og telefon
•
Fire store swimmingpools, tre børnepools og spapool
•
Poolbar, strandbar og snack bar
•
18 hullers minigolf, børnehave med børnepasning og legeplads
•
Billard, fitnesscenter, dampbade, saunaer, massage, skønhedssalon, lægecenter og solarium
•
Masser af aktiviteter og underholdning på stranden, f.eks. beach-volley, fodbold, paragliding og vandski
•
Restauranter, supermarked, vaskeri og parkeringskælder
•
Mulighed for leje af cykler, bil, videospil m.m.
•
Resortet er bygget handicapvenligt, hvilket er ret unikt i Bulgarien. Der er også elevator
•
Ekskursioner - information og bestilling i receptionen
goodlifebulgaria group
6B, Rajno Popovich
BG - 9002 Varna
Bulgaria
TLF DK: +45 4333 1989
GSM BG: +359 897 925 070
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Obzor Beach Resort ****
Priser for lejligheder pr. uge i danske kroner
HØJSÆSON (uge 26 - 31)
Lejlighed til 2 + 2 personer

4.400,00

Penthouselejlighed til 4 (+2) personer

5.000,00 *1

MELLEMSÆSON (uge 22 - 25 + 32 - 35)
Lejlighed til 2 + 2 personer

3.400,00

Penthouselejlighed til 4 (+2) personer

3.800,00

LAVSÆSON
Lejlighed til 2 + 2 personer

2.400,00

Penthouselejlighed til 4 (+2) personer

2.800,00
0,00 *2

Slutrengøring, vask samt forbrug

*1Kr. 500 ekstra pr. opredning i stuen. *2Minimum 7 dages leje. Ved
kortere lejeperioder: 200 DKK. Ønskes værelset gjort rent under
opholdet, kan dette for egen regn. bestilles i receptionen til lav pris.
Bemærk: Fra 1. oktober til 15. maj er det kun receptionen samt security,
der har åbent. Der er forretninger m.v. i Obzor og Byala.

Byala og Obzor
Regionen omkring kystbyerne Obzor og Byala betegnes som Den
Bulgarske Riviera. Området er i rivende udvikling med bl.a.
ridemuligheder, jagt, sport, marina, casino mv. Inden for gåafstand fra resortet ligger et af Balkans største diskoteker med et
fantastisk lazer show: Space Club. Se videolink på bulgarien.dk
Obzor & Byala har med hver sine ca. 3.000 indbyggere et 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 med yderst rimelige priser.
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, museer og meget mere.
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