LTI Dolce Vita Sunshine
Resort
Nisipurile De Aur, Bulgaria

Descriere LTI Dolce Vita Sunshine Resort 4*, Nisipurile De Aur, Bulgaria
Unul dintre cele mai moderne, spectaculoase si prezentabile hoteluri din statiunea Nisipurile de Aur, LTI Dolce Vita
Sunshine Resort a fost renovat in anul 2011. Se afla in mijlocului unei superbe gradini interioare, avand suprafata de
circa 5.000 mp., oferind conditii perfecte pentru relaxare si intimitate. Hotelul reprezinta una din cele mai selecte
unitati de cazare din statiune.
Descriere :
Unul dintre cele mai moderne, spectaculoase si prezentabile hoteluri din statiunea Nisipurile de Aur, LTI Dolce Vita
Sunshine Resort a fost renovat in anul 2011. Se afla in mijlocului unei superbe gradini interioare, avand suprafata de
circa 5.000 mp., oferind conditii perfecte pentru relaxare si intimitate. Hotelul reprezinta una din cele mai selecte
unitati de cazare din statiune.
Localizare :
Hotelul se afla la 250 de metri de mare si de plaja proprie si la o distanta de cca 500 de metri de centrul statiunii.
Website:
http://www.riudolcevita.com/
Facilitati hotel:
Hotelul dispune de receptie, zona de lobby cu bar, restaurant principal cu terasa, restaurant cu specific bulgaresc,
snack bar langa piscina, 2 piscine exterioare, una cu sectiune pentru copii, sezlonguri si umbrele la piscina, mini
aquapark cu 4 tobogane, plaja privata cu sezlonguri si umbrele transfer la plaja (gratuit), piscina interioara, centru Spa,
sala de fitness, teren multifunctional (mini fotbal, volei), tenis de masa, darts, biliard, tenis de masa, internet corner,
mini club, loc de joaca pentru copii, jocuri electronice (contra cost), polo pe apa, aquagym, programe de animatie
pentru copii si adulti pe timpul zilei si spectacole de seara, Wi-Fi in tot hotelul (gratuit), parcare.
Facilitati camere:
Camerele sunt dotate cu balcon sau terasa, baie cu dus, uscator pentru par, cosmetice de baie, TV LCD satelit, aer
conditionat, minibar, seif (contra cost), telefon, Wi-Fi (gratuit), facilitati pentru ceai si cafea, pardoseala cu gresie,
balcon sau terasa.

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. (03.12.2021 20:38)

