Villa Todoroff

Vores top-villa på sortehavskysten. Pool, udendørs Jacuzzi, fitness, u name it
Denne smagfuldt og luksuriøst indrettede ferievilla ligger tæt på kanten af platoet med fantastisk
havudsigt og udsigt til både Albena og Balchik. Denne ferievilla har det hele: Ud over pool m.m. er
huset udrustet med gourmet-køkken, og det er muligt at bestille kok. Der er barbecue i haven bag
huset. Tæt på poolen ligger der er lille gæstehus med dobbeltseng og badeværelse. Huset er
komfortabelt indrettet til seks personer, men det er muligt for to personer at sove på dobbelt
luftmadras i fitnessrummet, som har eget badeværelse med hjørnebadekar. Huset ”passes” året rundt
af to kærlige hunde, som har deres egen hundegård ved siden af huset.
•
•
•
•
•

Huset kan benyttes af op til 8 personer (6 + 2) med to opredninger i fitnessrummet
Afstand til bus, købmand og restauranter ca 1500 meter. Vi anbefaler at leje bil
Der er hhv. 3,5 km. til Balchik mod nord og to km. til Albena mod syd
Det ene soveværelse er indrettet med skrivebord, og der er Internet
Huset har aircondition, kabel TV, stort fladskærms TV og musikanlæg i stuen og TV i soveværelserne
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Villa Todoroff
Priser for sommerhuset i danske kroner
JULI OG AUGUST
Pr. uge

12.000,00

RESTEN AF ÅRET
Pr. uge

10.000,00

Slutrengøring, vask samt forbrug

0,00*

* Ved minimum 7 dages leje. Ved kortere lejeperioder: 500 DKK

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.
Den historiske by Balchik
Balchik byder på en afslappet og hyggelig atmosfære. Man føler
sig velkommen fra det øjeblik, man sætter sin fod på
strandpromenaden eller i en af byens hyggelige gader.
Balchiks historie strækker sig tilbage til det 5. århundrede f.kr. En
af byens attraktioner er et sommerslot bygget i 1920´erne 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. Om
aftenen nydes livet i de trendy cafeer eller på restauranterne.
Trods de åbenlyse kvaliteter er byen forskånet for masseturisme.
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