Park Hotel Golden Beach All Inclusive****

Populært familiehotel med All Inclusive og fantastisk udsigt
Hvis ferien handler om afslapning for hele familien med alle feriefornøjelser inden for gå-afstand, er Park Hotel
Golden Beach vores bedste bud. Hotellet ligger i 2. række og har havudsigt takket være det bakkede landskab.
Et stort poolområde kompenserer rigeligt for de ekstra meter til stranden, som kan nås på under 5 minutter til
fods via en trappe.
Hotellet tilbyder almindelige dobbeltværelser med havudsigt til tre personer (2+1), superior værelser med havudsigt til fire personer (2+2) samt trippleværelser med parkudsigt (3+1) — en velegnet kombination til store
familier. Alle 247 værelser har egen balkon, aircondition, kabel-TV, minibar, værdiskab, telefon og badeværelse.
Blandt faciliteterne kan nævnes restaurant med indendørs og udendørs servering, lobbybar, poolbar, udendørs
legeplads, børneklub, balneologi, frisør, skønhedsklinik, fitness, bordtennis, billard, minigolf og volleyballbane
samt et minimarked. Der er både udendørs og indendørs pool. Receptionen er døgnåben. Der er gratis Internet i
lobbyen. Internet på værelserne kan tilkøbes ved henvendelse i receptionen.
Der er mulighed for at tilkøbe en ”strandpakke” som giver adgang til et særligt område på stranden. Ud over solstole og parasoller giver strandpakken mulighed for at få serveret drikkevarer, snacks og let frokost på stranden.
Hvis man planlægger at benytte stranden hver dag, er pengene givet godt ud.
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Park Hotel Golden Beach All Inclusive****
2018 priser i DKK for indkvartering med All Inclusive i en uge
(uden transport). Børn 2 - 12,99 år. Tilbud beregnes individuelt.

HØJSÆSON (05.07 - 22.08)
Dobbeltværelse (max 2 voksne, 1 barn)

6.475,00

Superior værelse (max 2 voksne, 2 børn)

8.395,00

Trippleværelse (max 3 voksne, 1 barn)

8.815,00

MELLEM (11.06-04.07 - 23.08-13.09)
Dobbeltværelse (max 2 voksne, 1 barn)

4.900,00

Superior værelse (max 2 voksne, 2 børn)

6.595,00

Trippleværelse (max 3 voksne, 1 barn)

6.655,00

LAV (07.05-10.06 - 14.09-01.10)
Dobbeltværelse (max 2 voksne, 1 barn)

2.950,00

Superior værelse (max 2 voksne, 2 børn)

3.825,00

Trippleværelse (max 3 voksne, 1 barn)

3.695,00

Brug af hotellets pools med solstole og parasoller

Inkluderet

Strandpakke kan tilkøbes for kr. 140/uge pr. person i lavsæson og kr.
315 pr. person i mellem– og højsæson.

Golden Sands er et af de største og mest glamourøse ferieresorts
på sortehavskysten. Det er kun 18 km til Varna, EUs hovedstad
ved Sortehavet. Golden Sands er et top resort med et stort udvalg
af restauranter, luksuriøse hoteller, natklubber, diskoteker, barer
og pubber samt alt hvad man kan ønske sig af sports- og fritidsfaciliteter.
Resortet er anlagt ved en af Europas bedste badestrande og har
det "Blå Flag" for god badevandskvalitet. I de grønne bakker bag
resortet findes det populære vandland Aquapolis.
Sommersæsonen i Golden Sands løber fra medio maj til slut september. Somrene i Bulgarien kan blive meget varme, men en frisk
brise fra havet giver Golden Sands et ideelt klima. Der er omkring
300 solskinsdage om året, og den gennemsnitlige dagtemperatur i
juli og august er tæt på 30° C.
Læs mere på vores hjemmeside:
www.bulgarien.dk: BulgarienByer og resortsGolden Sands
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