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Descriere REGINA MARIA SPA 4*, Balchik, Bulgaria
Hotelul Regina Maria SPA 4* este un hotel superb, situat pe malul marii, cu un minunat centru SPA, ponton, terasa cu
vedere panoramica la mare. Hotelul a fost dat in folosinta in 2010 si ofera o gama larga de servicii, facilitati si conditii
bune de cazare, combinand stilul a 7 designeri diferiti, camerele fiind decorate in mai multe stiluri diferite (european,
asiatic si mediteranean). Hotelul a obtinut multiple premii si calificative, printre care de "Cel Mai Bun Hotel" de catre
asociatia Bulgara a Hotelurilor si Restaurantelor, la categoria de 4* de pe litoral in anul 2011.
Descriere :
Hotelul Regina Maria SPA**** este un hotel superb, situat pe malul marii, cu un minunat centru SPA, ponton, terasa cu
vedere panoramica la mare. Hotelul a fost dat in folosinta in 2010 si ofera o gama larga de servicii, facilitati si conditii
bune de cazare combinand stilul a 7 designeri diferiti, camerele fiind decorate in mai multe stiluri diferite - european,
asiatic si mediteranean.
Localizare :
Hotel Spa Regina Maria este un hotel de patru stele, situat în orașul Balcic, pe malul mării, lângă grădina botanică și de
fosta reşedinţă de vară a reginei României.
Facilitati hotel:
Hotelul dispune de restaurant cu terasa cu vedere la mare, lobby bar ,bar la piscina ,piscina exterioara cu sectiune
pentru copii; la piscina: umbrele si sezlonguri – gratuity, piscina interioara , centru SPA: jacuzzi, sauna, baie de aburi,
masaj, proceduri terapeutice, fitness , sala de conferinte , salon coafura, schimb valutar, room service , parcare
nepazita (gratuit) .
Facilitati camere:
Camerele sunt dotate cu grup sanitar propriu cu dus si uscator de par, aer conditionat, TV
satelit, telefon, minibar, seif, Wi-Fi (gratuit), terasa. Majoritatea camerelor beneficiaza de o minunata vedere la Marea
Neagra. Datorita faptului ca fiecare camera este amenajata diferit va puteti bucura de un sejur la acelasi hotel, dar o
experienta complet diferita, tematica camerei fiind diferita de cea initiala.

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 dimensiuni mai mici, fără balcon sau pot avea
vederea obstrucţionată.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (13.06.2021 15:22)

