INTERNATIONAL HOTEL
CASINO & TOWER SUITES
Nisipurile De Aur, Bulgaria
ВАРНА, КК ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ СОФИЯ, НИКОЛА ТЕСЛА 3 БИЗНЕС ЦЕНТЪР СОФИЯ

Descriere INTERNATIONAL HOTEL CASINO & TOWER SUITES 5*, Nisipurile De
Aur, Bulgaria
Complexul hotelier International 5* din Nisipurile de Aur isi asteapta oaspetii cu o serie de suprize si noutati, menite sa
asigure un concediu exceptional. Hotelul International a fost deschis inca din anul 1969, fiind un hotel cu o bogata
experienta si traditie in domeniu si, s-a bucurat de o renovare majora in 2013, la cele mai inalte standarde
internationale.
Descriere :
Complexul hotelier International 5* din Nisipurile de Aur isi asteapta oaspetii cu o serie de suprize si noutati, menite sa
asigure un concediu exceptional. Hotelul International a fost deschis inca din anul 1969, fiind un hotel cu o bogata
experienta si traditie in domeniu si, s-a bucurat de o renovare majora in 2013, la cele mai inalte standarde
internationale.
Localizare :
Hotelul este situat la mai putin de 50 de metri de plaja, chiar in centrul statiunii Nisipurile de Aur.
Website:
http://www.hotelcasinointernational.com/
Facilitati hotel:
Hotel International Casino & Tower Suites dispune de receptie, lifturi, restaurant buffet, restaurant a-la-carte, cafenea,
terasa si bar la piscina, centru Spa, centru de conferinte cu 10 sali, magazine, 4 zone de parcare, piscina interioara si
exterioara, Wi-Fi, animatie/club pt copii, casino, teatru, salon de infrumusetare, centru de schmb valutar, centru
medical, discoteca, sala de jocuri.
Facilitati camere:
Camerele sunt dotate cu aer conditionat, mocheta, zona de relaxare, baie cu cada, TV, espresso maker, minibar , seif,
birou, balcon.

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. (24.01.2022 01:59)
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