Obzor Beach Resort ****

Familielejligheder direkte på stranden i Obzor — VIP klub for børn
Obzor Beach Resort er et 4-stjernet ferieparadis med alle tænkelige aktiviteter beliggende direkte på
Obzor-stranden kun 50 meter fra vandkanten

Lejligheder med plads til 2 — 8 personer med direkte havudsigt. Rabat for sidehavudsigt og bjergudsigt

Lejligheder med køkken/alrum, aircondition, satellit TV, WiFi Internet, telefon, linned og håndklæder

Fire store swimmingpools, tre børnepools og spapool

Poolbar, strandbar og snack bar

18 hullers minigolf, børneklub med børnepasning og legeplads

Billard, fitnesscenter, dampbad, saunaer, massage, skønhedssalon, solarium, natklub og lægecenter

Masser af aktiviteter og underholdning på stranden, f.eks. beachvolley, fodbold, paragliding og jetski

Restauranter, supermarked, vaskeri og parkeringskælder

Mulighed for leje af cykler

Resortet er egnet til gangbesværede. Der er bl.a. elevator
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Obzor Beach Resort ****
2016 priser for lejligheder pr. uge i danske kroner
HØJSÆSON (3/7 - 20/8)
2V lejlighed til max 4 personer (2+2)

5.740,00

3V lejlighed til max 6 personer (4+2)

8.610,00

4V lejlighed til max 8 personer (6+2)

10.990,00

MELLEM (3/6 - 2/7 + 21/8 - 3/9)
2V lejlighed til max 4 personer (2+2)

4.480,00

3V lejlighed til max 6 personer (4+2)

6.720,00

4V lejlighed til max 8 personer (6+2)

8.890,00

LAVSÆSON — resten af året
2V lejlighed til max 4 personer (2+2)

2.555,00

3V lejlighed til max 6 personer (4+2)

3.990,00

4V lejlighed til max 8 personer (6+2)

5.635,00

Forplejning kan tilkøbes. Morgenbuffet kr. 350,00. Morgen– og aftenbuffet kr. 850,00 pr. uge. Børn u. 12 år halv pris. Børn u. 2 år gratis.

Obzor og Byala
Regionen omkring kystbyerne Obzor og Byala betegnes som Den
Bulgarske Riviera. Området er roligt (uden party-turister) og byder på et væld af tilbud, bl.a. ridning for børn, casino, fisketure,
ATV-kørsel samt udflugtsmuligheder til vandland m.m.
I Obzor er der gode muligheder for shopping samt et stort udvalg
af små og store restauranter og forlystelser med yderst rimelige
priser. På stranden ligger flere populære strandbarer med underholdning til ud på de små timer. Afstanden er dog tilpas lang til at
musikken ikke kan høre i Obzor Beach Resort.
Obzor og Byala har med hver sine ca. 3.000 indbyggere bevaret
deres landlige idyl, selv om de ligger ved Bulgariens bedste hvide
sandstrande. Strandene med rent badevand strækker sig 15 kilometer langs de smukke bugter og det frodige bakkelandskab.
Mere på www.bulgarien.dk: BulgarienByer og resortsObzor
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