ROYAL GRAND HOTEL
Kavarna, Bulgaria

Descriere ROYAL GRAND HOTEL 4*, Kavarna, Bulgaria
Hotelul Royal Grand este cel mai recent venit in grupul hotelier Royals Kavarna, fiind inaugurat in 2018. Privelistea
superba asupra marii, facilitatile multiple, conditiile de cazare excelente, in camere spatioase, modern mobilate si cu
serviciile traditionale, foarte bune, fac din Royal Grand alegerea perfecta pentru o vacanta deosebita pe litoralul
bulgaresc.
Hotel Website: www.royalhotels.bg
Descriere :
Hotelul Royal Grand este cel mai recent venit in grupul hotelier Royals Kavarna, fiind inaugurat in 2018. Privelistea
superba asupra marii, facilitatile multiple, conditiile de cazare excelente, in camere spatioase, modern mobilate si cu
serviciile traditionale, foarte bune, fac din Royal Grand alegerea perfecta pentru o vacanta deosebita pe litoralul
bulgaresc.
Localizare :
Royal Grand Hotel & Spa este un hotel nou de 4 stele situat pe plaja in orasul Kavarna, la cca 55km de Varna.
Facilitati hotel:
Hotel Royal Grand dispune de lobby, receptie, restaurant cu terasa, lobby bar, piscina exterioara cu sectiune pentru
copii, plaja privata cu sezlonguri si umbrele, beach bar, centru Spa cu piscina cu apa minerala, sauna, baie romana,
salina, jacuzzi, fitness, tenis de masa, biliard, volei pe plaja, sporturi pe apa, sala de conferinte, magazine, cosmetica,
parcare pazita.
Facilitati camere:
Toate camerele sunt dotate cu baie cu dus, uscator de par, cosmetice de baie, aer conditionat, TV LCD satelit, telefon,
seif, conexiune internet Wi-Fi, 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 dimensiuni mai mici, fără balcon sau pot avea
vederea obstrucţionată.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (25.07.2021 13:05)

