SUN Village Byala — Luxury villa resort

Luksusvillaer med plads til hele familien. Stor pool, tæt på strand
SUN Village er et prisvindende, arkitekttegnet resort som består af 18 komfortabelt indrettede villaer med plads
til 4 — 10 personer. Resortet ligger på en bakkeskråning i det fredelige Byala. Stranden med fint hvidt sand og
rent badevand kan nås til fods på under 10 minutter. Restauranter og købmand på 8 - 15 minutter.









Køkken/alrum med køl og frys, ovne, kogeplader, kaffemaskine, vandkoger, opvaskemaskine, vaskemaskine, aircondition, pejs, kabel TV og Internet
Enkelte villaer er indrettet med sauna og spa-bad
Stort fællesrum, som efter nærmere aftale kan reserveres til private arrangementer. Til daglig kan der spilles bordtennis og bordfodbold
Swimmingpool med jacuzzi, separat børnepool (60 cm vanddybde) og bruser
Gratis adgang til fællesarealerne, brug af pool, Internet, solstole, bordtennis etc.
Linned, håndklæder, forbrug og slutrengøring er inkluderet i prisen
Ekskursioner, jeep-safari, tur til vandland m.m. kan forudbestilles hos bulgarien.dk. Under opholdet kan
den dansktalende vicevært hjælpe med akut opståede behov og forslag til aktiviteter
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SUN Village Byala — Luxury villa resort
2018 priser for villaer pr. uge i danske kroner (uden transport)

HØJSÆSON (10.07 — 06.08)
To soveværelser (max 6 pers.)

5.350,00

Tre soveværelser (max 8 pers.)

6.300,00

Tre soveværelser LUX villa (max 8 pers.)

6.900,00

Fire soveværelser (max 10 pers.)

7.400,00

MELLEM (19.06—09.07 + 07.08—21.08)
To soveværelser (max 6 pers.)

4.600,00

Tre soveværelser (max 8 pers.)

5.150,00

Fire soveværelser (max 10 pers.)

5.700,00

LAV (15.05—18.06 + 22.08-30.09)
To soveværelser (max 6 pers.)

2.900,00

Tre soveværelser (max 8 pers.)

3.400,00

Fire soveværelser (max 10 pers.)

3.900,00

Slutrengøring, vask samt forbrug

0,00*

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

Obzor og Byala
Regionen omkring kystbyerne Obzor og Byala betegnes som Den
Bulgarske Riviera. Obzor og Byala har med hver sine ca. 3.000
indbyggere bevaret den 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.
Området byder på forskellige tilbud, bl.a. ridning for børn, jeepsafari, cykelture, scooterleje mv. Beliggenheden mellem Bourgas
og Varna gør området til et godt udgangspunkt for udflugter.
Inden for gåafstand fra resortet ligger flere strandbarer og et stort
udvalg af sommerrestauranter.
www.bulgarien.dk: BulgarienByer og resortsByala
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