MAREA SENTIDO HOTEL
Nisipurile De Aur, Bulgaria
ВАРНА, КК ЗЛ. ПЯСЪЦИ

Descriere MAREA SENTIDO HOTEL 4*, Nisipurile De Aur, Bulgaria
Renovat integral in 2017, Hotelul Marea Grifid 4*(ex. Sentido) din Nisipurile de Aur si ofera conditii de cazare de
exceptie in camere mobilate elegant, in culori vii si calde. Elegant si modern, cu facilitati multiple si cu servicii de inalta
calitate, este un hotel destinat turistilor pretentiosi ce isi doresc o vacanta la mare in conditii de confort, lux si
rafinament.
Descriere :
Renovat integral in 2017, Hotelul Marea Grifid 4*(ex. Sentido) din Nisipurile de Aur si ofera conditii de cazare de
exceptie in camere mobilate elegant, in culori vii si calde. Elegant si modern, cu facilitati multiple si cu servicii de inalta
calitate, este un hotel destinat turistilor pretentiosi ce isi doresc o vacanta la mare in conditii de confort, lux si
rafinament.
Localizare :
Hotelul se afla pe aleea principala a statiunii, in imediata apropiere a plajei si la cca 800m de zona comerciala.
Facilitati hotel:
Hotel Grifid Marea dispune de receptie cu centru de schimb valutar, zona de lobby cu bar, Blue bar cu terasa
panoramica, bar la piscina, bar pe plaja, restaurant principal cu terasa, restaurant a la carte, piscina exterioara cu
sectiune pentru copii, sezlonguri si umbrele la piscine, centru Spa cu piscina interioara incalzita, baie cu aburi, sauna,
fitnes, pilates, zumba, tratamente de infrumusetare, mini- club si mini –disco pentru copii, animatie, spectacole,
muzica live, plaja privata cu sezlonguri si umbrele, Wi-Fi, parcare.
Facilitati camere:
Toate camerele sunt dotate cu balcon, baie cu cabina de dus, uscator pentru par, cosmetice de baie premium, telefon,
Wi-Fi (gratuit), seif (contra cost), TV LCD satelit, aer conditionat, minibar (apa minerala, sucuri, bere - se reumple
zilnic), pardoseala cu parchet.

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. (09.01.2023 08:00)

