Byala Beach Resort - familielejligheder

Luksuslejligheder med havudsigt direkte til Sortehavet
Lejlighedshotel fra 2007 med perfekt beliggenhed i roligt område mellem Varna og Bourgas. Der er trappe direkte fra hotellet til en pragtfuld sandstrand med blåt flag og livreddere. På stranden findes et område med liggestole og gratis adgang for hotellets gæster.
Hotellet byder på stort poolområde med separat børnepool, poolbar og restaurant med mulighed for at sidde inde
eller ude. Hotellet rummer bl.a. børneklub, legeplads og et supermarked. Flot spa-center med forskellige behandlinger, jacuzzi og saunaer samt fitnesscenter. Nogle af aktiviteterne er gratis for alle hotellets gæster, andre kan
benyttes mod gebyr. Et fast team organiserer diverse aktiviteter seks dage om ugen.
De fleste lejligheder har flot havudsigt. Oplev sommersolen blinke i de turkisblå bølger mens du drikker morgenkaffe på din private terrasse. Står du tidligt op, og er du heldig, kan du se delfiner lege omkring de små fiskerbåde.
Vælg mellem 2V lejlighed (max 4 pers.), 3V (max 6 pers.) eller 4V (max 8 pers.). All Inclusive også muligt.
Vi anbefaler dette hotel til børnefamilier.
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Byala Beach Resort - familielejligheder
2017 priser for luksuslejlighed pr. uge i DKK

HØJSÆSON (04.07 - 21.08)
2V (op til 4 personer, 2 + 2)

4.970,00

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

6.895,00

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

9.380,00

MELLEM (20.06-03.07 - 22.08-04.09)
2V (op til 4 personer, 2 + 2)

3.990,00

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

6.265,00

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

8.750.00

LAV (15.05-19.06 - 05.09-30.09)
2V (op til 4 personer, 2 + 2)

2.520,00

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

4.515,00

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

6.370,00

Slutrengøring, vask samt forbrug

Inkluderet*

* Minimum 7 dages leje. Ved kortere lejeperioder: 250 DKK
Tilkøb: Bed om listen med priser på morgenmad, All-Inclusive (dag-til-dag), Internet, ekstra rengøring etc.

Byala og Obzor
Regionen omkring kystbyerne Obzor og Byala betegnes som Den
Bulgarske Riviera.
Obzor & Byala har med hver sine ca. 3.000 indbyggere bevaret
deres landlige idyl, selv om de ligger ved Bulgariens bedste hvide
sandstrande, som strækker sig 15 kilometer langs de smukke
bugter og det frodige bakkelandskab.
Området byder på et væld af tilbud, bl.a. ridning for børn, jeepsafari, scooterleje, ATV-kørsel 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.
Læs mere på vores hjemmeside:
www.bulgarien.dk: BulgarienByer og resortsByala
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