OASIS HOTEL
Albena, Bulgaria
КК АЛБЕНА

Descriere OASIS HOTEL 2*, Albena, Bulgaria
Hotelul Oasis din Albena este foarte apreciat de turisti atat datorita pozitionarii acestuia, cat si datorita serviciilor
hoteliere si a dotarilor interioare de calitate. Hotelul a fost renovat in anul 2010.
Descriere :
Renovat in anul 2010, Hotelul Oasis din Albena este foarte apreciat de turisti atat datorita pozitionarii acestuia cat si
datorita serviciilor hoteliere si a dotarilor interioare de calitate.
Localizare :
Hotelul este situat in partea centrala a statiunii Albena, la circa 150 m de plaja, in apropierea zonei cu multiple
magazine, cafenele si restaurante. Parcul acvatic din Albena si cea mai apropiata statie de autobuz se afla la
aproximativ 1 km.
Facilitati hotel:
Hotelul pune la dispozitie: restaurant, lobby bar, WI-FI in lobby (contra cost), snack bar cu separeuri, piscina exterioara
cu umbrele si sezlonguri gratuite, sectiune la piscina pentru copii, birou de schimb valutar, loc de joaca, programe de
animatie, magazine, internet cafe. Parcarea este posibila la hotel contra unui cost suplimentar. Animalele de companie
sunt acceptate la un tarif suplimentar si in baza cererii prealabile.
Facilitati camere:
Camerele dispun de: aer conditionat individual, grup sanitar propriu cu dus, telefon, TV satelit, balcon. Patutul pentru
infanti este oferit gratuit la cerere.

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 19:30)

