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 kun
50 meter fra vandkanten. bulgarien.dk udlejer nogle af de bedste lejligheder i resortet.
•
Lejligheder med køkken/alrum, aircondition, satellit TV med dansk kanal, 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, solarium, natklub og lægecenter
•
Masser af aktiviteter og underholdning på stranden, f.eks. beach-volley, fodbold, paragliding og jetski
•
Restauranter, supermarked, vaskeri og parkeringskælder
•
Mulighed for leje af cykler, biler, videospil m.m.
•
Resortet er bygget handicapvenligt, hvilket er ret unikt i Bulgarien. Der er også elevator
•
Ekskursioner - information og bestilling hos bulgarien.dk eller i receptionen
goodlifebulgaria group
6B, Rajno Popovich
BG - 9002 Varna
Bulgaria
TLF DK: +45 4333 1989
GSM BG: +359 897 925 070

e-mail: info@bulgarien.dk
skype: bulgarienmadsen

Skriv nu! @
hbm@bulgarien.dk

BULGARIEN.DK - leverandør af det
gode liv i Bulgarien. 17 års erfaring

Obzor Beach Resort ****
2011 priser for lejligheder pr. uge i danske kroner
HØJSÆSON (7/7-18/8)
Lejlighed til 4 personer

4.050,00

Lejlighed til 6 personer

6.150,00*1

Lejlighed til 8 personer

8.350,00

MELLEM (15/6 - 6/7 + 19/8 - 5/9)
Lejlighed til 4 personer

3.050,00

Lejlighed til 6 personer

4.750,00*1

Lejlighed til 8 personer

6.700,00

LAVSÆSON — resten af året
Lejlighed til 4 personer

1.900,00

Lejlighed til 6 personer

3.200,00*1

Lejlighed til 8 personer

4.450,00

*1Mulighed for rabat. Spørg.
Ved specificeret lejlighed med garanteret havudsigt opkræves et tillæg
”Resort Fee” for rengøring, vask og øvrige services. Spørg! Ved
uspecificeret lejlighed er disse services inkluderet i ovenstående priser.
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.

Obzor og Byala
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 laser show: Space Club. Se videolink på bulgarien.dk
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.
Mere på www.bulgarien.dk: BulgarienByer og resortsObzor
goodlifebulgaria group
6B, Rajno Popovich
BG - 9002 Varna
Bulgaria
TLF DK: +45 4333 1989
GSM BG: +359 897 925 070

BULGARIEN.DK - leverandør af det
gode liv i Bulgarien. 17 års erfaring

e-mail: info@bulgarien.dk
skype: bulgarienmadsen

Ring nu!
+ 45 4333 1989

