LAGUNA MARE
Albena, Bulgaria
КК АЛБЕНА

Descriere LAGUNA MARE 4*, Albena, Bulgaria
Hotelul Laguna Mare este o alegere buna pentru familiile cu copii datorita serviciilor de calitate oferite si pentru locatia
convenabila, fiind aproape de mari atractii din Albena, precum Aquamania Aqua Park si de „Elements Spa” - cel mai
nou centru de lux din statiunea Albena, gazduit de Flamingo Grand 4*.
Descriere:
Hotelul Laguna Mare este o alegere bună pentru familiile cu copii pentru serviciile de calitate oferite și pentru locația
convenabilă, fiind aproape de mari atracții din Albena, precum Aquamania Aqua Park și de „Elements Spa” - cel mai
nou centru de lux din stațiunea Albena, găzduit de Flamingo Grand 4*. Hotelul are șapte etaje cu 155 de camere duble
și studiouri spațioase, cele mai multe cu vedere la mare.
Localizare:
Hotelul se află în centrul stațiunii Albena, la doar 50 metri de plajă, 150 metri de zona de shopping a stațiunii și la 800
metri de Aquamania Aqua Park.
Facilitati hotel:
Hotelul dispune de recepție, lobby bar, restaurant tip bufet cu terasă, Wi-Fi gratuit în zonele publice, piscină exterioară,
piscină pentru copii, programe de animație organizate șase zile pe săptămână, servicii SPA contra cost, bar pe plajă ,
facilități pentru practicarea de sporturi nautice, volei pe plajă, tenis, fotbal, baschet și biliard, masaj, salon de coafură,
spălătorie, magazin.
Facilitati camere:
Camerele sunt dotate cu posibilitate de acces cu scaunul cu rotile, aer condiționat, televiziune prin cablu, telefon,
minibar, baie cu cadă sau duș, uscător de păr, 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. (09.01.2023 18:29)

