RIU HELIOS BAY HOTEL
Obzor, Bulgaria
ОБЗОР, УЛ. ЧЕРНОМОРСКА 50

Descriere RIU HELIOS BAY HOTEL 4*, Obzor, Bulgaria
Hotelul Riu Helios Bay face parte din lantul international Riu Hotels si este situat pe plaja, la 500 de metri de centrul
statiunii. Hotelul a fost renovat in 2017 si este un complex format din cladirea hotelului cu 5 etaje, o gradina intinsa pe
o suprafata de 5.000 de metri patrati si diverse facilitati pentru un sejur placut. Complexul ofera diferite activitati,
programe de divertisment, animatie si diverse jocuri si concursuri pentru familii, cupluri si grupuri de prieteni.
Descriere :
Hotelul Riu Helios Bay face parte din lantul spaniol RIU Hotels & Resorts si este amplasat chiar pe plaja, intr-o zona
linistita, in partea de nord a statiunii Obzor, oferind turistilor servicii All Inclusive, piscina in aer liber si piscina
interioara, umbrele de soare si sezlonguri gratuite la piscina. Serviciile de calitate si raportul calitate/pret recomanda
acest hotel atat familiilor cu copii, cat si cuplurilor care isi doresc un sejur placut si confortabil pe litoralul Bulgariei.
Localizare:
Hotelul Riu Helios Bay 4 tele este localizat in zona central-nordica statiunea Obzor, Bulgaria, pe plaja oferind cazare in
camere moderne, confortabile cu o superba vedere la Marea Neagra.
Facilitati hotel:
Hotelui Riu Helios Bay au la dispozitie:piscina exterioara ,piscina pentru copii ,piscina interioara ,centru fitness, loc de
joaca pentru copii si mini-club, masaj, sauna si baie de aburi, jacuzzi, salon de cosmetica, sala de conferinte (30 de
locuri), parcare, acces internet, facilitati pentru persoane cu mobilitate redusa (3 camere duble standard amenajate
special), animale de companie nu sunt acceptate.
Facilitati camere:
Hotelul Riu Helios Bay are 7 etaje si o capacitate de cazare de 140 camere duble standard, 120 de camere duble
superioare si 22 camere de familie. Dotarile includ: baie cu dus sau cada, podele mochetate, TV cu ecran plat si
programe prin satelit, mini frigider, seif, aer conditionat, uscator de par, acces internet Wi Fi.

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. (15.08.2022 12:20)

