HOLIDAY VILLAGE
Duni, Bulgaria
КК ДЮНИ

Descriere HOLIDAY VILLAGE 4*, Duni, Bulgaria
Pitoresc, strabatut de alei pietruite, care duc catre vile, complexul Holiday Village este cuibarit in mijlocul unui parc
magnific si ofera o atmosfera linistita si relaxanta, ferita de zgomotul si agitatia statiunii. Pentru cei ce apreciaza
intimitatea Holiday Village este alegerea perfecta.
Descriere :
Pitoresc, strabatut de alei pietruite, care duc catre vile, complexul Holiday Village este cuibarit in mijlocul unui parc
magnific si ofera o atmosfera linistita si relaxanta, ferita de zgomotul si agitatia statiunii. Pentru cei ce apreciaza
intimitatea Holiday Village este alegerea perfecta.
Localizare :
Complex Holiday Village este situat in statiunea Duni, la o distanta de doar 150 de metri de plaja, facandu-se ramarcat
de un amplasament de exceptie, cu vedere spectaculoasa asupra golfului.
Website:
www.duni.bg
Facilitati hotel:
Hotelul pune la dispozitie receptie non-stop, piscina, piscina pentru copii, parcare, camera de bagaje gradina,
restaurante, sala de conferinte, baruri, discoteca, seif, exchange office, centru de prim ajutor, inchirieri auto, jacuzzi,
sauna, masaj, fitness, salon de infrumusetare, coafor, biliard, tenis de masa, teren de tir cu arcul, teren tenis, teren
volei, teren fotbal, animatie, gradinita, loc de joaca pentru copii. Pot fi utilizate toate serviciile complexului cu exceptia
serviciilor oferite de Hotelul Marina Royal Palace.
Facilitati camere:
Camerele sunt dotate cu aer conditionat, seif, baie cu dus, frigider, telefon, televizor, baie cu dus, uscator de par,
balcon.

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. (01.10.2022 18:25)

