SOL LUNA BAY RESORT
HOTEL
Obzor, Bulgaria
ОБЗОР, УЛ. СОЛ ЛУНА 1 СОФИЯ, БУЛ. НИКОЛА
ВАПЦАРОВ 16

Descriere SOL LUNA BAY RESORT HOTEL 4*, Obzor, Bulgaria
Sol Luna Bay Resort este un complex hotelier care face parte din lantul international Sol Melia si se afla chiar pe malul
marii. Resortul Sol Luna Bay ofera servicii de calitate si conditii de cazare excelente, plaja privata si multe alte facilitati
pentru o vacanta memorabila.
Descriere :
Proprietatea face parte din lantul hotelier spaniol Melia si a fost construit in anul 2009, fiind special conceputa pentru
a oferi servicii All Inclusive, iar din anul 2014 are si un Aqua Park propriu.
Localizare:
Hotelul Sol Luna Bay este situat chiar pe malul marii si la 2,5 kilometri de centru statiunii Obzor.
Facilitati hotel:
Aqua Park cu 6 topogane, piscina exterioara (378 mp), piscina pentru copii separata, piscina interioara, centru Spa
(sauna, baie de aburi, masaj, tratamente cosmetice),receptie 24 h, camera de bagaje, schimb valutar, bancomat,
acces internet Wi Fi, prosoape la piscina, transfer gratuit la si de la aeroport, mini market propriu, magazin de
suveniruri si cadouri, salon de frumusete, serviciu de spalatorie si curatatorie. Hotelul nu accepta animale de companie.
Facilitati camere:
Camerele hotelului Sol Luna Bay sunt foarte spatioase si confortabile, au vedere deosebita la mare sau parc si dispun
de toate facilitatile necesare petrecerii unui sejur de neuitat la malul marii.
Camerele sunt dotate cu aer conditionat, TV satelit, minibar (contra cost), telefon, seif, uscator de par, baie cu cada,
balcon mobilat, canapea extensibila. Camerele de familie au in plus 2 camere cu usa intermediara (4 paturi normale si
canapea extensibila), zona de relaxare cu canapea si fotoliu .

Camere in allotment cu reconfirmare in termen de 48h de la rezervare! *Economy/Promo Rooms (sau orice alta
denumire similara) – 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. (09.01.2023 23:53)

