SUN Village Byala

Luksusvillaer med plads til hele familien. Pool. Strand. Aktiviteter
SUN Village Byala er et unikt arkitektegnet resort designet til at efterkomme kræsne danskeres ferieønsker. Fra
tagterrasserne kan man nyde en fantastisk havudsigt. Stranden med fint hvidt sand og rent badevand kan nås til
fods på mindre end 10 minutter. Restaurant og købmand på 10 - 15 minutter.

•
•
•
•
•
•

Veludrustet køkken/alrum med køl og frys, opvaskemaskine, vaskemaskine og pejs, støjsvage AC anlæg,
kabel TV, Internet og alarm. Gulvvarme i badeværelserne
Husene er helårsanvendelige. Enkelte villaer har sauna
Stort fællesrum, som efter nærmere aftale kan reserveres til særlige arrangementer. Til daglig kan der
spilles bordtennis og dart
Swimmingpool med jacuzzi, separat børnepool (60 cm vanddybde) og bruser
Gratis adgang til fællesarealer, brug af pool, solstole, bordtennis etc.
Engelsktalende personale som hjælper med akutte behov og kan arrangere billeje på dag-til-dag basis
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SUN Village Byala
Priser for villaer pr. uge i danske kroner

HØJSÆSON (uge 26 - 31)
To soveværelser

5.400,00

Tre soveværelser

5.900,00

Fire soveværelser og/eller sauna

6.400,00

MELLEMSÆSON (uge 19 - 25 + 32 - 36)
To soveværelser

3.900,00

Tre soveværelser

4.400,00

Fire soveværelser og/eller sauna

4.900,00

LAVSÆSON
Bed om tilbud
Slutrengøring, vask samt forbrug*

0,00

* Minimum 7 dages leje. Ved kortere lejeperioder: 400 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.
Obzor & Byala efterlader med hver sine ca. 3.000 indbyggere et
helt anderledes indtryk af Bulgarien end de større badebyer langs
Sortehavets kyst. Byerne har 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. Eksempel: Frokost for to i
Byala med drikkevarer: 50 kr.
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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