APARTAMENT GRUPY TSO W BUŁGARII HOTEL AVALON 4* - w Słonecznym Brzegu

Słoneczny Brzeg jest idealnym miejscem dla osób pragnących zaznać wypoczynku, skorzystać z
pięknych, piaszczystych plaż i z bogatej oferty rozrywkowej, zwiedzić ciekawe historycznie miejsca.
Półkolista zatoka długości około 10 kilometrów i szerokości do 60 metrów, złocisty piasek i naturalne
wydmy, do morza prowadzi łagodne zejście, a woda jest pierwszej czystości. Dla osób poszukujących
nocnych rozrywek w Słonecznym Brzegu znajduje się więcej niż 130 restauracji, lokali
folklorystycznych oraz klubów nocnych, dyskotek, kawiarni i barów. Na terenie kurortu znajduje się
dostatecznie dużo miejsc do uprawiania rekreacji i sportu, zarówno wodnego jak i na lądzie..
TEMPERATURY: od maja do września występuje tu około 1700 godzin słońca a średnia temperatura
oscyluje w okolicach 27 st. Celsjusza.
POŁOŻENIE: Słoneczny Brzeg znajduje się 25 kilometrów od lotniska w Burgas i około 100 kilometrów
od lotniska w Warnie.
PROPONOWANY DOJAZD: dojazd własny lub samolot – oprócz regularnych linii lotniczych do Burgas
w sezonie letnim z różnych miast w Polsce latają tanie linie np.: WIZZAIR http://book.wizzair.com/
oraz linie charterowe. Istnieje możliwość zorganizowania transferu lotnisko-hotel- lotnisko.

Hotel AVALON - położony w zachodniej części Słonecznego brzegu. 400 metrów od plaży i centrum
miejscowości. Dojście do plaży uliczką pośród restauracji, sklepów i pubów. Ok. 5 km od starożytnego
miasta Nessebar (dojazd kolejką) i jego historycznego centrum. Hotel AVALON to oddany do użytku w
roku 2009 kompleks o standardzie czterech gwiazdek. Na terenie obiektu do dyspozycji gości duży
basen zewnętrzny, centrum fitness (od sezonu 2010), salon masażu, fryzjer (od sezonu 2010), sklep
wielobranżowy, dostęp do Internetu, lobby bar i pool bar, kantor wymiany walut, restauracja
serwująca śniadania, obiady i kolacje. Budynek hotelowy składa się z 6 pięter (6 wind) i 4 sektorów.

Apartament – 50 metrów kwadratowych, położony na parterze, klimatyzowany. Układ pomieszczeń:
salon połączony z w pełni wyposażonym aneksem kuchennym, stół + 4 krzesła, stolik przy sofie,
sypialnia, łazienka z prysznicem, duży balkon (wejście od salonu i sypialni) Miejsca do spania: w
sypialni łóżko małżeńskie, w salonie rozkładana sofa 2-osobowa + rozkładany fotel – w sumie pięć
miejsc do spania.

