Melia Grand Hermitage ***** Golden Sands

En uforglemmelig ferie på luksushotel for hele familien
Med intet mindre end 727 værelser, er Melia langt det største hotel i Golden Sands. Størrelse forpligter. Intet
overlades til tilfældigheder. Alt er i topklasse — service, indretning, faciliteter og omgivelser.
Hotellet ligger i en lille park tilbagetrukket fra strandpromenaden. Fra din private balkon skuer du ud over det
store poolområde, parken med vandrutchebaner og havet. Stranden ligger kun 100 meter væk. De få hundrede
meter til centrum betyder, at du undgår diskotekslarm.
Melia Grand Hermitage er et All Inclusive hotel. Vælg værelse med udsigt til parken eller havudsigt. Du kan tilkøbe en luksuspakke, som på Melia hedder THE LEVEL. Dette program indebærer ekstra personlig service samt service, der normalt skal betales ekstra for. THE LEVEL giver desuden adgang til særlige arealer på og omkring hotellet. Bed om beskrivelse. Uanset om du vælger dette tilkøb, venter en ferie ud over det sædvanlige.
Bo på dobbeltværelse, i familieværelse eller i Suite. Bed om beskrivelse. Alle værelser har aircondition, tv, pengeboks, køleskab, balkon og Internet. Masser af børneunderholdning. Gode rabatter til børn op til 13 år.
På Melia er der tryk på. Hvis du kan lide fred og ro og rejser i højsæson, vælg THE LEVEL eller et mindre hotel :-)
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Melia Grand Hermitage ***** Golden Sands
Eksempler på 2017 priser i danske kroner for 1 uges ferie med All
Inclusive (uden transport). Alle tilbud udregnes individuelt

HØJSÆSON (07.07 — 27.08)
Dobbeltvær. parkudsigt, 2 voksne + 1 barn

9.355,00

Dobbeltvær. havudsigt, 2 voksne + 1 barn

9.955,00

Family room, havudsigt, 3 voksne + 3 børn

19.995,00

THE LEVEL, 2 voksne + 1 barn

11.995,00

MELLEM (16.06—06.07 + 28.08—11.09)
Dobbeltvær. havudsigt, 2 voksne + 1 barn

7.895,00

Family room, havudsigt, 3 voksne + 3 børn

15.200,00

THE LEVEL, 2 voksne + 1 barn

9.995,00

LAV (01.05—15.06 + 12.09—04.10)
Dobbeltvær. havudsigt, 2 voksne + 1 barn

6.100,00

Family room, havudsigt, 3 voksne + 3 børn

12.275,00

THE LEVEL, 2 voksne + 1 barn

8.250,00

Børn, aldersgrænse (baby gratis)

2 — 12,99 år

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 sportsog 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.
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