Varna Centrum Opera

Lejligheder med perfekt beliggenhed centralt i Varna - ”Sortehavets hovedstad”
To værelses lejligheder med super central beliggenhed. Lejlighederne ligger på første og anden sal
med en lille balkon vendt mod gaden. Soveværelset i den ene lejlighed er indrettet med en enkelt
computerarbejdsplads. Kombineret TV-stue med god plads og køkken. Lejlighederne ligger få
hundrede meter fra Varnas mest kendte varetegn, den ortodokse katedral og Varnas ”Kongens
Nytorv” med operaen og et væld af restauranter og cafeer. Mange af bygningerne i centrum er oplyst
om natten og et flot syn. Der er 150 meter til en af Varnas mest trendy natklubber, Planet Club med
plads til 600 party-freaks. Vil man opleve ånden i Varna, finder man ikke bedre beliggenhed, både
sommer og vinter. Trods den centrale beliggenhed, er lejlighederne ikke generet af støj.
•
•
•

Lejlighederne kan benyttes af to personer - evt. op til fire efter nærmere aftale
Køkkenet indeholder alt udstyr til madlavning, mikrobølgeovn samt vaskemaskine
Opholdsstue med sofa, TV og DVD-afspiller
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Varna Centrum Opera
Priser for lejligheder i danske kroner
HØJSÆSON (uge 26 - 31)
Pr. uge

1.800,00

Pr. dag

275,00

MELLEM- OG LAVSÆSON
Pr. uge

1.400,00

Pr. dag

225,00

Slutrengøring, vask samt forbrug

0,00*

* Ved minimum 7 dages leje. Ved kortere lejeperioder: 200 DKK.

Varna og den nordlige sortehavskyst
Varna er et resort i sig selv og en oplevelse man ikke må snyde
sig selv for. Her finder man skønne strande med hvidt sand og et
strandliv med barer og restauranter samt natteliv med mange
diskoteker. The Sea Garden er byens største park og det
skønneste sted for spadsereture. Alle kan finde noget af interesse.
Parken rummer et amfiteater, et planetarium, et akvarium, et
delfinarium samt et stort børnetivoli og et lille zoo.
I centrum med gågaden finder man et kæmpe udvalg af
forretninger med alle de kendte mærkevarer og masser af
restauranter og cafeer med alt fra McDonalds til fransk inspireret
køkken.
Alle Varnas største seværdigheder ligger i gå-afstand fra
bykernen. Store dele af de gamle romerske thermalbade med
rester af de høje mure, omklædnings- og afslapningsrummene og
selve baderummet er bevaret fra Romertiden. Varna rummer også
en opera og en lang række museer hvoraf de kendteste er Det
Arkæologiske Museum, Museum of National Renaissance, Det
Etnografiske Museum og Vladislav Varnenchik Park-Museum.
Ved Golden Sands ligger et kæmpe vand-land ”Aquapolis”.
Længere mod nord finder man bl.a. havnebyen Balcik samt
Bulgariens flotteste golfbaner.
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