Bella Vista Beach Club
Adreça:
Hotel Bella Vista, .
8279 Sinemorets (Burgas)
Bulgària
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Inaugurat el 2004, de quatre estrelles Bella Vista Beach Club Hotel està situat en una posició privilegiada a la costa, al bell poble de
Sinemoretz. L'hotel s'erigeix orgullós, serè i luxós, es barreja harmoniosament amb el mar, el bosc i el riu. Un marc incomparable, on
podeu relaxar i divertir en gran.
* Les confortables habitacions amb capacitat per a sis persones.
* Tot inclòs.
* La ubicació a la platja.
* Activitats per a tota la família.
* De dia i dels programes nocturns d'entreteniment per a totes les edats.
* Els espectacles, concursos i sopars temàtics al restaurant.
* La gran aire lliure piscina.
* Piscina climatitzada.
* Gimnàs, jacuzzi, sauna i massatges.
* Perruqueria i saló de bellesa a l'hotel.
* Sala de jocs, piscina i instal · lacions esportives.

Habitació doble
Disposen de 2 llits individuals i dos sofàs-llit. Totes estàn equipades amb les següents comoditats per garantir el
màxim comfort durant la seva estada: àmplies terrasses amb vista a la piscina i el mar, amb bany complet,
telèfon, aire condicionat, televisió, canals de televisió via satèl·lit, assecador i possibilitat de caixa forta opcional.
Balcó/Terrassa, Bany complet, TV satèl·lit, Caixa forta, Telèfon, Sofà, Escriptori, TV de pantalla plana, Tovalloles,
Roba del llit, Vistes

Habitación doble (2 adults + 1 nen)
Disposen de 2 llits individuals i dos sofàs-llit. Totes estàn equipades amb les següents comoditats per garantir el
màxim comfort durant la seva estada: àmplies terrasses amb vista a la piscina i al mar, amb bany complet,
telèfon, aire condicionat, televisió, canals de televisió via satèl·lit, assecador i possibilitat de caixa forta opcional.
Balcó/Terrassa, Bany complet, Caixa forta, Telèfon, Sofà, Escriptori, TV de pantalla plana, Tovalloles, Roba del llit,
Vistes

Habitació doble (2 adults + 2 nens)
Disposen de 2 llits individuals i dos sofàs-llit. Totes estàn equipades amb les següents comoditats per garantir el
màxim comfort durant la seva estada: àmplies terrasses amb vista a la piscina i el mar, amb bany complet, telèfon,
aire condicionat, televisió, canals de televisió via satèl·lit, assecador i possibilitat de caixa forta opcional.
Balcó/Terrassa, Bany complet, Telèfon, Sofà, Escriptori, TV de pantalla plana, Tovalloles, Roba del llit, Vistes

Habitació Doble (3 adults)
Disposen de 2 llits individuals i dos sofàs-llit. Totes estàn equipades amb les següents comoditats per garantir el
màxim comfort durant la seva estada: àmplies terrasses amb vista a la piscina i el mar, amb bany complet,
telèfon, aire condicionat, televisió, canals de televisió via satèl·lit, assecador i possibilitat de caixa forta opcional.
Balcó/Terrassa, Bany complet, Caixa forta, Telèfon, Sofà, Escriptori, TV de pantalla plana, Tovalloles, Roba del llit,
Vistes

Junior Suite
Les Junior Suites estan decorades amb colors moderns amb molt espai, sent una opció ideal per a una família de
quatre o un grup d'amics. Totes les Junior Suites disposen de 45m2 que brinden un ambient espaiós i modern per
gaudir de les seves vacances.
Les Junior Suites disposen d'instal·lacions següents: llits bessons amb un ampli bany, una altra habitació amb
bany i dos sofàs llit, assecador de cabell, mirall d'augment i una selecció completa de lavabo de cortesia,
televisió plasma, telèfon directe, Wi-Fi gratuït i terrassa.
Wifi, Aire condicionat, Balcó/Terrassa, Bany complet, TV satèl·lit, Calefacció, Caixa forta, Assecador de cabells,
Telèfon, Terra de marbre, Escriptori, Servei de despertador, Tovalloles, Vista al mar

Serveis

