CASABLANCA HOTEL
Obzor, Bulgaria
ОБЗОР, УЛ. ДВОЙНИЦА 7 СОФИЯ, БУЛ. КОНСТАНТИН
ВЕЛИЧКОВ 157-159

Descriere CASABLANCA HOTEL 4*, Obzor, Bulgaria
Casablanca este un complex hotelier ce ofera o multitudine de facilitati, conditii de cazare foarte bune, un sistem All
Inclusive echilibrat, fiind foarte apreciat de turistii din intreaga lume.
Descriere :
Hotel Casablanca situat la poalele Muntelui Emine și la 6 minute de mers pe jos de Plaja Obzor de la Marea Neagră
,ofera o panorama uimitoare catre muntii Stara Planina fiind o locatie foarte moderna si echipata conform standardelor
de patru stele in imediata apropiere a atractiilor principale din oras.
Localizare:
Hotelul Casablanca este situat la ieșirea din Obzor în direcția Varna, la 50 km de aeroporturile Varna și Burgas, la 50 m
de drumul central și la 100 m de plajă.
Facilitati hotel:
Hotelul dispune de restaurant, bar, bar la piscina, gradina, piscina exterioara cu umbrele si sezlonguri, masaj, sauna,
fitness, room service, mini supermarket, magazin de suveniruri, centru SPA. Wi-Fi gratuit în toate zonele hotelului.
Teren de tenis , tenis de masă , biliard ,loc de joacă pentru copii ,bazin si club de animatie sunt doar cateva dintre
atractiile oferite pentru relaxare si destindere.
Facilitati camere:
Camerele sunt mobilate cu un pat dublu sau cu două paturi, o canapea extensibilă și un fotoliu. Acestea au o baie
mare cu duș sau cadă, uscător de păr, iar camerele sunt dotate cu TV, telefon, acces gratuit la internet și aer
condiționat individual. Fiecare studio și apartament este mobilat cu o chicinetă cu frigider și plită.

Camere in allotment cu reconfirmare in termen de 48h de la rezervare! *Promo/Economy Rooms – sunt camere limitate
ca număr, au perioade de vânzare diferite și beneficiază de reduceri speciale. Ele oferă aceleași condiții de cazare ca
restul camerelor din ofertă doar că în unele situații pot apărea anumite inconveniente cum ar fi: poziționarea în zone
nefavorabile (de exemplu: clădiri anexe, parter, pe colț, etc.), pot avea dimesiuni mai mici, fără balcon sau pot avea
vederea obstrucţionată.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (02.07.2022 07:25)
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