Grifid Vistamar
Nisipurile De Aur, Bulgaria
ВАРНА, КК ЗЛ.ПЯСЪЦИ

Descriere Grifid Vistamar 4*, Nisipurile De Aur, Bulgaria
Membru al lantului Grifid Hotels din anul 2010, Hotel Vistamar 4*este o alegere inspirata pentru turisti, fiind un hotel
foarte apreciat datorita facilitatilor deosebite si a conditiilor de inalta calitate pe care le ofera.
Descriere :
Membru al lantului Grifid Hotels din anul 2010, Hotel Vistamar 4*este o alegere inspirata pentru turisti, fiind un hotel
foarte apreciat datorita facilitatilor deosebite si a conditiilor de inalta calitate pe care le ofera.

Localizare :
Hotelul este situat pe minunata coasta a Marii Negre, in nordul statiunii Nisipurile de Aur, la 30m de plaja proprie.

Categorie:
4*
Website:
http://www.grifidhotelvistamar.bulgaria-hotels.com/

Facilitati hotel:
Hotel Grifid Vistamar dispune de receptie, zona de lobby, Wi-Fi, restaurant principal cu terasa, restaurant a la carte,
snack bar, cafenea, lobby bar, bar salon, cafe / bistro, piscina exterioara, piscina pt copii, pool bar, sala de animatie cu
bar, mini-club si disco pt copii loc de joaca, salon de infrumusetare, sauna, masaj, aerobic, fitness, gimnastica acvatica,
pilates, volei, baschet, fotbal pe teren multifunctional, darts, boccia, terenuri de tenis (contra cost), piscina interioara
cu jacuzzi, parcare, magazine, plaja proprie cu sezlonguri si umbrelute.

Facilitati camere:
Camerele sunt dotate cu baie cu cada si dus, uscator pentru par, cosmetice de baie, aparat de preparare ceai/cafea,
telefon, aer conditionat centralizat, TV LCD satelit, pardoseala cu mocheta sau gresie, seif (contra cost), minibar
(gratuit -se reumple zilnic), Wi-Fi (gratuit), majoritatea camerelor au balcon cu balansoar.

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. (10.01.2023 01:06)

