Cabacum Beach Residence — ferielejligheder

Dejlige lejligheder tæt på Varna og den populære Cabacum strand
Cabacum Beach Residence ligger mindre end 5 minutters gang fra stranden i Cabacum. Alle 44 lejligheder har
balkon og panoramaudsigt over havet. Der er fri adgang til den hyggelige poolterrasse med parasoller og solstole. Poolen har en afdeling for børn og livvagt.
I restauranten og på poolterrassen serveres bulgarske og internationale retter samt forskellige drikkevarer. Morgenmad, som er inkluderet i prisen for opholdet, serveres ligeledes her. Aftensmad kan tilkøbes.
Busser til Varna "Sortehavets perle" og til Golden Sands resortet standser 50 m. fra Cabacum Beach Residence.
Golden Sands ligger ikke længere væk end man kan gå dertil langs vandet. I Golden Sands som er Bulgariens
næst største ferieresort kan man bl.a. finde en af de flotteste vandlande på Balkan - Aquapolis samt et aktivt
natteliv omkring ”party street” og PR Club på stranden.
Lejlighederne har aircondition og er indrettet med elegante og moderne møbler, parketgulv og kabel-TV. Køkkenet har det nødvendige bestik, porcelæn og andet køkkenudstyr.
På den anden side af vejen ligger et minimarked hvorfra man forsyne sig med alle daglige fornødenheder. Ejeren
af minimarkedet kører også taxi, taler engelsk og kan med fordel hyres til udflugter.
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Cabacum Beach Residence — ferielejligheder
2017 priser for lejligheder pr. uge i DKK med morgenmad (uden
transport). Rabat ved tidlig bestilling

HØJSÆSON (06.07 - 31.08)
2V (op til 4 personer, 2 + 2/3)

4.480,00

3V (op til 6 personer, 4 + 2/5)

7.805,00

4V (op til 8 personer, 6 + 2/7)

9.905,00

MELLEM (16.06-05.07 - 01.09-15.09)
2V (op til 4 personer, 2 + 2/3)

3.605,00

3V (op til 6 personer, 4 + 2/5)

5.950,00

4V (op til 8 personer, 6 + 2/7)

7.910.00

LAV (01.05-15.06 - 16.09-31.10)
2V (op til 4 personer, 2 + 2/3)

2.520,00

3V (op til 6 personer, 4 + 2/5)

4.305,00

4V (op til 8 personer, 6 + 2/7)

5.530,00

Slutrengøring, vask samt forbrug

Inkluderet*

Cabacum og Varna
Cabacum er navnet på stranden som hører til ”chaika” - et bakket
og grønt område nord for Varna med blandet helårsbeboelse,
sommerhuse og hoteller. Stranden er et populært udflugtsmål for
indbyggerne i Varna, som kommer hertil i stort tal med bus og bil
for at nyde det rene badevand. I august er her fyldt godt op, særligt i weekender.
Parasoller og strandstole er billigere her end i Golden Sands og et
stort udvalg af små restauranter og barer med lave, lokale priser
betyder at man hygge sig her dagen land uden at savne noget.
Storbyen Varna kan nås på 10 minutter i taxi. Her kan man fornøje sig med shopping, besøge børnetivoliet i havparken, vinsmagning på strandpromenaden eller nogle af sommerens mange kulturelle arrangementer.
Læs mere på vores hjemmeside:
www.bulgarien.dk: BulgarienByer og resortsVarna
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