ROYAL BAY ELENITE
Elenite, Bulgaria
КК ЕЛЕНИТЕ

Descriere ROYAL BAY ELENITE 4*, Elenite, Bulgaria
Royal Bay Elenite ofera o experienta de neuitat, o priveliste minunata , liniste, intimitate, lux si conditii deosebite
alaturi de un sistem all inclusive generos, pentru o vacanta deosebita pe litoralul Marii Negre.
Hotel Website: https://victoriagroup.bg/our-hotels/royal-bay-hotel-elenite/?lang=en
Descriere :
Royal Bay Elenite ofera o experienta de neuitat, o priveliste minunata , liniste, intimitate, lux si conditii deosebite
alaturi de un sistem all inclusive generos, pentru o vacanta deosebita pe litoralul Marii Negre.
Localizare :
Royal Bay Hotel se află pe malul mării, în satul de vacanţă Elenite de la Marea Neagră, orientat spre sud.
Facilitati hotel:
Hotel Royal Bay dispune de restaurant, terasa, lobby bar, vitamin bar, sala de fitness, centru SPA (masaj, sauna, salon
de infrumusetare, jacuzzi, baie turceasca), magazine, piscina exterioara cu sectiune pt copii, loc de joaca pt copii,
snack bar langa piscina, bar la piscina, echipa de animatie, jocuri electronice, piscina si loc de joaca petru copii, mini
club, animatie, aqua park.
Servicii gratuite:sezlonguri si umbrele la piscina si la plaja, tenis de masa, tenis de camp(echipament, rachete si mingi cu plata), fitness, aqua gim, biliard, darts, animatie ziua si spectacole seara, tobogane si piscinele din cadrul Atlantis
Aqua Park.
Servicii cu plata: servicii SPA, cosmetica, jacuzzi, sauna, solarium, bowling, mini golf.
Facilitati camere:
Camerele sunt dotate cu aer conditionat, baie cu dus, TV, internet, telefon, 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 dimesiuni mai mici, fără balcon sau pot avea
vederea obstrucţionată.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (30.11.2022 09:11)

