Hotel Lilia Golden Sands ****

Strandhotel med lejligheder til 4 og 6 personer. Halvpension eller All Inclusive
Lilia ligger i 1. række til havet 30 meter fra den brede sandstrand og 500 meter fra centrum. Bussen til Aquapolis
stopper lige foran hotellet. På den anden side af strandpromenaden ligger en af de bedste restauranter i Golden
Sands (guidens faste spisested) samt et hyggeligt poolområde med vandrutchebane, hoppeborg og bar.
Hvis du gerne vil bo så tæt på stranden som muligt, anbefaler vi dette hotel. Beliggenheden i den fredelige og
grønne del af Golden Sands samt at familier kan bo samlet gør dette hotel til en perfekt base for familieferien.
Slap af i hotellets fredelige poolområde ved strandpromenaden eller nyd den fantastiske udsigt fra poolterrassen
på taget. Poolen ved strandpromenaden har separat børnepool. Natteravne kan nyde en drink og få en dans i
hotellets natklub. Natklubben kan reserveres til private arrangementer.
Vælg mellem enkeltværelse, dobbeltværelse (2+1), 2V lejlighed (2+2) eller 3V suite (4+2), alle med HAVUDSIGT. Alle værelser har balkon, badeværelse med toiletartikler og hårtørrer, minibar, klimaanlæg samt satellit-tv.
Gæsterne tilbydes desuden room service, værdiboks, tøjvask, strygning, børnepasning, fitness m.m..
Halvpension følger med i prisen. Det er muligt at opgradere til All Inclusive Light for kr. 600/uge. Halv pris for
børn under 12 år. Børn under 2 år gratis. All Inclusive stopper kl. 22.00.
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Hotel Lilia Golden Sands ****
2018 eksempler på 1 uge med halvpension og havudsigt uden
transport i DKK. Alle tilbud beregnes individuelt. Barn 2 - 11,99 år

HØJSÆSON (08.07 - 25.08)
Dobbeltværelse (2 voksne + 1 barn)

5.400,00

2V lejlighed (2 voksne + 2 børn)

7.975,00

3V suite (4 voksne + 2 børn)

12.475,00

MELLEM (15.06-07.07 - 26.08-10.09)
Dobbeltværelse (2 voksne + 1 barn)

4.195,00

2V lejlighed (2 voksne + 2 børn)

5.525,00

3V suite (4 voksne + 2 børn)

9.995,00

LAV (01.05-14.06 - 11.09-31.10)
Dobbeltværelse (2 voksne + 1 barn)

3.110,00

2V lejlighed (2 voksne + 2 børn)

4.555,00

3V suite (4 voksne + 2 børn)

7.900,00

Solstole og parasoller ved poolen i stueetagen

Inkluderet

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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