Golden Sands

Lejligheder i centrum af Golden Sands, kun 100 meter fra stranden
Vil du have alle feriefornøjelserne inden for gåafstand, og er du til fest og farver, så er Golden Sands
det rigtige valg for dig. Golden Sands er det største ferieresort på den nordlige sortehavskyst og
anlagt langs en 4 km. lang og op til 100 meter bred strand med dejligt hvidt sand uden sten. Resortet
ligger i en naturpark og er derfor underlagt strængere regler for nybyggeri end i det vildtvoksende
Sunny Beach. Vores lejligheder ligger i et nybygget kompleks tæt på pariserhjulet og det berømte
danske diskotek ”Den Glade Viking”.
•
•
•
•

Lejlighederne er udrustet med køkken, TV, aircondition og der er elevator
Alle lejligheder har privat terrasse
Luksuslejligheden har en meget stor terrasse med solvogne
Den store lejlighed er udrustet med vaskemaskine
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Golden Sands
Priser pr. lejlighed om ugen i danske kroner
HØJSÆSON (uge 26 - 34)
2V lejlighed uden havudsigt (2 + 2)

2.995,00

2V luskuslejlighed med havudsigt (2 + 2)

3.995,00

3V lejlighed med havudsigt (4 + 2)

4.995,00

MELLEM– OG LAVSÆSON
30% rabat på ovenstående priser
Slutrengøring, vask samt forbrug

0,00*

* Minimum 7 dages leje. Ved kortere lejeperioder: 250 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 gåafstand 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.
I Sunny Day resortet finder man bl.a. pools, tennis, spa- og
wellness, gode restauranter, et dykkercenter og en yacht-havn.
Ved Golden Sands ligger et kæmpe vand-land ”Aquapolis”.
Længere mod nord finder man bl.a. havnebyen Balchik samt
Bulgariens flotteste golfbaner.
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